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 مـلَّد ُســـــــــــشعليم للرُّوى التَّس ِسْيفَل     هم     ـــــــيِّاة َغَعْداس َمل النَّْهإذا كان َج

 معلِّـُمــــــــــال لُتُقَل (ياهمْحساَء َم ) إذا  ال        ُعْلاس ِلـّـض النِهْنيسَت ْنــَم :يلِق ْوفَل
 مــــــِقْسهل ُمل واجَلْهقام اجَلهم         ُيداوي ِسُبـــــــــبيناء البالد َطـــــــــم أبـّعلُم

 مُهـــْنجد ِمـمـــاري إىل الهتدي الّسهم         به َيـــــــوكب يف مسائـــــــو إاّل كـــوما ه
 ظمـــــــــــــحّق الوالدين وأعـــعظيم ك  ه       ـّنإعّلم ـمال ّقـــــْن حـــــــخســــفال َتب

 مّدـم والْحـّلم والْظـَــــــــهر         وللوالدين العْووهو َج جاــــــــــاحِلنك ه ِمــــل فإّن

 عّلمواـــــــــــَتَي ال أْنّهـُـــــــعلى اجل وأّن          واجب اَسـّليمنا النْعما َتـّـــــــــــأال إن
                            (ُيعلِّموا أْن )ضىـى قـّوا حتــــــَلمْعَي لى الورى         بأْنـــــهود عالّله الُع َذا أَخـــــــوم                                            

                                                                                                   معروف الّرصايف  

    

 

   رّي :ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01

 ــــنوانا مناسبا للقــــــــــــــــصيدة.اقـــــــــــــــــــــــرتح ُعـــــــ -1   
 الل " و " الـمرض"ـــــاستخرج من القصـــــــــــيدة مرادف " الضَّ -2   
 إالم يدعـــــــــــــــــــــــــو الشـّـاعر فـــــــــــي قصـــــــــيدته؟ -3   
 ب القصيدة؟ــا الفرق بني الـمعلـّــم و الوالدين حســـــــــــمـــــ -4  
 ــــم عليك.من ُحقوق الـمعلـّــــــــــ اذكـــــــــــــــــــــــــــر أربعًة -5  

 :   ـوّيـّلـــــــغـــاء الـــــــنــــــالب -02
 حتها ســــــطر.ـَأْعــــــِرْب إعـــــــراب مفردات الكلـــــــــــمات اليت ت -1
 ـــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيــــن.أْعــــــــــــــِرْب إعـــــ -2
 حّدد عناصر اجلمـلة " ما هـو إاّل كوكب " و عّلل ترتيبها. أعد ترتيب العناصر ، ماذا تستنتج؟ -3

 : ـّنـــــــّيـفــــاء الـــــــنــــــالب -03
 بّين ما أضافته للمعنى.ورة البيانّية يف البيت الثـّــالث، اشرحها و سّم الّص -1  
 استخرج من البيت األّول  و البيت األخري حمّسنني بــديعيني مبّينا نوعهما. -2  
 مـــــــــــــــا نـــــــوع األســـــــــــــــــلوب يف البـــــــيت اخلامس و ما غرضه؟ -3  
 : ـاجــّيـةــــعـّيــة اإلدمـــالوض -04 

         :ِقْف للمعلـّم وفِـّه التَـّبجيال    قال شــوقي     اد الـمعلـّــم أن يكون رسوالــــك 
    يت  موّظفا ما أمكن من مكتسباتكـــــــنى هذا البـــــــــــــــــع يف معـــــــــــــتوّس . 
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 (سامـْـــبها األجــْعبِل راُضُت)رة ُك     هم     َنــالعبني وبي ياضَةدوا الرَِّصَق

 دامـها وِصــــــــرك بعَتق ُمْوــــللسَّ   ة       ــي ساحــون وراءها فُضراَكــــيت

 رامـَـــــــحعبني ّف عند الالَّــــبالَك   ها       ـُــبْرساق وَضس أرجلهم ُتْفَروِب

 امـــها اهَلْتناطَحـــف ءوسالرُّ رفُعوا          ْتَوَه ْنإق يف اهلواء ولَِّحد ُتـــقــول

 امــــــــطَّب َلالِعنوب ُمــــــو اجلّدها         حنُرــــــَيبٍة َفْرمال بَضحو الشِّْنَت

 دامْقــــــــــب ِمر ضاِرــــــِجم         عنها وآخْحــُمني َفــــــعبوتدور بني الاّل

 اممت ّسليــــــمقل الـــــــو للعْهفاللَّ         (عًةـْيَوُه ُساْلَف) العقل َتْلَغـَفإذا ش

 (المـــاطها األْحــــوى بفضل نشْقَت)سوم إذا تكون نشيطًة        ــُــــــاجل ّنإ

                                                                                                   معروف الّرصايف  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 حّدْد األفـــــــــــــــــــــكار األساســـــــــــــــــــــــــــّية للقصيدة. -1   
 اشـــــــــــــــــــــــــرح الكلمتني : " الـُمحجـــــــم"  و  " لطـّـام". - 2  
 ــــــــــــــر؟ما هي مشاهد رياضة كرة القدم اليت صّورها الشـّـاع -3  
 استخرج البيت الّدال على بعض ما ُيْمَنع يف كــــــــــــــرة القدم. -4   
 ما هـــــــي فـــــــــــــوائد الّرياضــــــــــــــــة من خالل القصـيدة؟ -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ت اليت حتتها ســطر و إعــراب جــمل مــــــا بني قوسني .أعـــرْب إعـــراب مفردات الكلــما -1
 ع تعليل الّترتيب.ــــــــــــــــــنهم كرٌة " مــــــــلة : " بيــــــــــــّدْد عناصر اجلمــــــــــــــح -2  
 زنـــــــه مبّينا غرضه.يدة  اســـــــما ُمــــــــــــصغـّــــرا ووــــــــــخِرْج من القصـــــــــــــاست -3  

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 سمِّ الّصـــــــــــــــــــــــــــــورة البيـــــــــــــــــــانّية يف عجز البيت األّول. -1   
 ــــــابع ؟.مــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــوع الـمحّسن يف البيت السـّــــ -2  
 ادرْس عروضيـّــا البـــــــــــــــــــــــــيت األخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري. -3  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

  .شّد انتباهك انتشار ظاهرة العنف يف مالعبنا و اليت ختالف روح الّريـــاضة و رسالتها 
   للجماهري حتثُّهم فيها على التزام الّروح الّرياضّية و نْبذ الُعنف ،ُموظِّفا ما أمكن من الـمكتسبات. وجِّْه رسـالة 

 
 

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ــّـِمــــني...ـُمـإىل أْبـــنائي ال              عل
اء األّمة ، و أفـْالذ أْكَبادها ، تـُدّبرون نـُفوَسهم علـى  تربُّعتـُم مْن مدارِسكم ُعروش َمَمالك ، رَعاياها أْبـن أنــــــتمَها               

ـــغمات الع      ــم نـَ ــه ، و تـَـسكـــُبون يف آذانه ــّي و َدقائق ـــسان الَعرب ــّـ ــى الل ــون ألســنتهم عل ــه ، وُترّب ــّدين و َحقائق ـــال                         ربّية ــ
ـــو تـَـحثــــّونهم علـــى الف ـــ ، و تـُرّوُضَمــــتنيـضيلة و اخلـُـلــــُق الــــــــ ــاة الّشـــريفة  ــــ                                      ون قلـــوبهم علـــى االســـتعداد للحيـ

 َمْجد من َمـآِثــر أجدادهم األّولني.ـهم ) و هم طائعون ( إىل َمواقع الِعـرب من تارخيهم ، وَمـنـَابت الِعـّز و الــــو تـَقـُودون
ــّــعليم (، واْحرُصوا على أْن يكون ما تـُلقـُونه لتالمذتكم من األقوال  واْعـلُموا ) أنَّ ال              ــّربية قْبل الت على ما  ُمـْنطبقات

ــُفوسكم ف     ـــــــَيرْونه مَن األعمال ، و تأّكــدوا أّن ُكّل نقـْش تنق ُهو زاِئـل  ــــ ُشونه يف نفوسهم مـن غـري أْن يكـون َمنقوشـا يف نـ
ــَــاة يف أموركم كلـّـها. فأنتم رجال َحَركة فال تـُِشــينوها بالسّـُكون ، و أبطال َمعركة ، فـال  زائف ، و أوِصـيكم بالرِّ فق و األن

  اِئر ـ بتصّرف ـالبشيـــــر اإلْبراهيمّي / ُعــُيون الَبـــــَص                                                                           يكن منكم إىل الكسل ُرُكون .

 

   

  

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
  ّص فـــــــــي ِفــــــــْكرة عــــــــــــاّمــة.ـــــــــخلِـّـــــــــــــــــْص َمــــــــــــْضُمــــــــــــون النَـّــ -1
 .ــْف أحديهما يف مجلة مفيدة من إنشائـــكاشـْـَرْح الكلمتني: األناة ، ُتِشيُنوها. ثّم وظِـّ -2
  .ّص أربــــــــــــعة واجــــــــــبات للمعــــــــــلِـّــمــــــاْسـتـَـــــــــــــــْخرج مــــــــــــــــن النـّـ -3
ــُْدَوة صاِلــــــــون الـُمكـــــــــــــيف يكـــــــــــــــــ -4  ؟ مـــــــــــاذاــــحة ؟ و لعـــــــــــــــلِـّم ق

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مقّوستني يف النـّــّص من اإلعـــــــــــــراب. ـمـــــــــــا َمــــَحـــــّل اجلملتـــــــني ال -1
 ـرتني فــــــــــــي النَـّـــّص . ُمـــــــــــسطَـّــأْعــــــــــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــني ال -2
 اْســــــــتخرج من النـّـّص جـُـــــملة َبــــــــسيطة و أخـــــــــــرى مـُـــــــــــركـّـبة.  -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 عربّية " ــــــهم نـَـغمات التـَـسكٌُُبون يف آذانسمِّ و اشَرْح الصُّورة الَبيانيَّــة يف العبارة:"  -1

 استـَخـْرج مــــن الفــــــقـــرة الثـّــانية ُمحـــسِّــنا بــديعـــــّيا ُمـبــــيِّــنا نـــــــــــوعه. -2 

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

   ــَرِلـ دهم،ْرت بأحراسّية عـند كثري من الـُمعلـّمني و تأثَـّالل َمسريتك الّدَدَرْسَت خـ  إجيابّي جتـْـين مثاره اليوم.   َما تـَركه فيك من أث
    ُموظِّفا ما أمكن من الـمكتسبات.ُمعلِـّم َمــْعـنوّيا ـــِصــــــْف يف هــذا ال، 

 
 

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ديم راع َقـ ّيـة ِصـ  ْين الُعبوِدها و َبَنْيل . و الصِّراع َبرّية ُمنـْذ األَزَشة الَبّية و َمْعشوَقاِنَسل اإلْنالفـَضائـِ أمُّ َيِه! َف َةريََّم احُلَظأْع ـاــــــــــمــ                 
ُــّّ أْجل احُلرّية خاَضـ  ِمْنض. َفلى َوْجه األْركون أّول ِصراع َعاد َيَكيف التـّاريخ بْل َي  حِّــي ُتَضرّيـة  بيل احُل.و يف َسـ  اَهـ ك  ال ِعــَداد لَ اِرَعـ عوب َمت الش

ــَابِربة اهـِـَبَر ة أْواغـِـَبَر دَُّوُلال  اال .ـَيلشـّقاء أْجاألَمم ِل ثري مَنت َكَضرََّعرّية َتبيل احُل. بْل يف َس(َتـدَِّخُرها )أْمواٍل ـها و ق
 َدُمـــــــــــَعٍة ــــــــرِّيَّـــال ُحـــِاَة بـــيــــَــَِإنَّ احل         ٍض  ــَضـــــى َمَلـــٍش َعــْيــَع ْنـــــُل ِمــَمـُت َأْجْوـَمال     :و ِفـي ِقيَمة احُلريَّة قال الشَّاعــر 

ــَْعمل مـا تَ   د البعض هـي أنْ ْنرّية ِعريف : إذ احُلب والتـّْحْهم و التـّالُعِلُسوء الَف َتَتَعرَّض ريمى َكرّية َككـُّل َمعَنو احُل                ّد َتحــُ  اء دون أْنَشـ ت
راب  ِطاد واالْضـ َسـ نـْشأ عنها الفْوضى والَفرّية َيُحْلة ِلَئــاهيم اخلاِطَفـَمن. وهذه الــياليم الدَِّعَت ة أْوّدوَلني الواِنـــمع  أو َقَتْجـُمفك آداب الصرَُّت

و    رّية ــــ رين باْسـم احلُ مال اآلَخـ  (ذ ُخْأَي أْن )لإلنسان  ا ُيبيُحمع يف الّدنيجـِد أيَّ ُمجَتسانّية. إنـّـنا ال َنرّية اإلْنئ احُلباِدوير ألنـَْبل َمْزَت َيو ِه
 ص السَّْير يف الطـّريق العاّم.ُيعـَْرِقـل الشـّْخ رّية الشـّـخصّية أْنيزَعم أّن احُل

ــَع متامـا حَ   ده ُحْنـ هي ِعنـْـَتأّن احَلدَّ الذي َتد ّل فْرضى ال َيـِتـّم إاّل إذا اتَـّـَضح يف ِذْهن ُكْوريـّة والَفن احُلإّن التـّفريق بْي             ث تـَــْبدأ  ْيـ رّيتـه َيق
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
     يـزـرة ، ُيجـثيـن : َكـــالنـّـّص  الكلمتي نم ْحَرــــاْش  -1   
   .ـصِّالنَـّنَ ــذلك م ـْحضِّـّرّية ؟ َون احُلــَــــا مثــــــــَم -2  

   رّية.ــُحئ لْلاِطهم اخَلـَفْلائج لَتـــــالث َنثـَ ْرــــــُاذك - 3
  .  باِتــــب الكــة حْسرّيــة احُليَقـقـــَح وضِـّــــــــــْح - 4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
  ن.ــــــــْيَسْوــــن قـــل ما بْيــــَمراب ُجـــــــــّص ، و إْعـــــــــطـّ يف النـّــه َخـــَتــا حْتــَـردات مْفــــــراب ُمإْع ْبِرـــــــأْع -1
ــَُل      -2احُلريَّة َتَتَعرَّض ِلُسوء الَفْهم      -1َبـر َمَع َتْعليل التـّْرتيب يف اجُلْملَتْين:  ْد الـُمبتدأ و اخَلَحدِّ -2    الـــَمْوت أْجَم

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
ــَابِربة اهـِـَبَر ة أْواغـِـَبَر دَُّوُلال ُتَضحِّـيرّية يل احُلـــبيف َس  » بارة :ـــــــــــــل الِعأمَـَّت -1  «   ـهاق

              ّيــا. ــــديعــنا َبحسِّــــــُم -بها      ـــــْحَريـّة و اشـْـــاِنـَيــــــورة َبُص -أمنها :  ْجـِرْخَتــاْس 

 ـي النـّــّص. ـــد فرّي الـواِرـعـْـــــــــــالشِـّ ــَتــيـْالَب ع الرُّموزــــــــمَع وْض ـايّـ ــــوِضعـَــُر ْبـُـتـاكـْ -2

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    [ ىَطــو ال تـُْع ُذــتـُْؤخـَ ـُةاحُلريَّ]      ـقــول: ــــــتة تــــالِف َتْأَرفال بعيد الثـّورة التـّحريريـّة ، َقِتة االْحَبناَسمُب                  
    سباتكــــــــــــن من مكتــــــــوّظفا ما أمكـــــــــم  ةْكَمـــــــه احِلـــــح فيَرــيـّـا تـَْشَجاجـِـــــــــا ِحنصـّب تـُــــــاك . 
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 [هي ُمْمتّدة اجُلذور]ها  و و ال َدِخيلة بْل هي يف دارها ، و َبـْين ُحماتها و أنصار غـَريبةاللـّـغة العربّية يف اجلزائر لْيست         
 ذاـــــــــــ ماضي ألّنهـا َدخَلـت ه  ـستقبل  ُمْمتّدة مـع الـ  ـُماحلاضر، طويلة األفـْـنان مع ال ماضي ، ُمْشـتّدة التـّـثـَـّبت معـمع ال

سـالم بهـذا   َتْرَحـل برحيلـهم ، وُتِقــيم بإقـامتهم ، فلّمـا أقـام اإل       مسلمنيـالـ  على أْلِسـنة الفاحتني ) وهي جتري(الوطن
ني الّشمال اإلفريقّي إقامة األَبد أقامت معه العربّية ال تُزول و ال َتْبَرح  ما دام اإلسالم ُمقيما ال َيـَتَزْحَزح ، و من ذلـك احِلـ  

 بدأت تتغلغل يف النـّـفوس و َتـْنساغ يف األلسنة و تْنساب بني الشِـّـفاه و األفواه.
، فما مضى عليها جيل أو جـيالن حّتـى    [أّن الّصلوات بها ُتبدأ و ُتختم]أّن القرآن بها ُيـتلى ، و يزيدها ِطـيَبة و ُعذوبة           

ــّـــَسعت دائرتها و خالطت احَلواس و ال غة ِديـن  ــــ مشاعر ، و جاَوَزت اإلَبانة عن الدِّين إىل اإلبانة عن الّدنيا ، فأصبحت لـات
 وصدق الشـّـاعر إذ يقول: .فــنونٌُ ) آثاُرها باقية (وين فُدوَِّنت بها العلوم و و ُدنيا معا ، و جاء دور القلم و التـّـْد

 َمْغُموُر َفْضِليـَأَأْغُدو اْليْوَم َوال    مْشُهوُد َفْضِلي      ـاْلَعَرِبيَُّة ال اــــــــَأَن                                           
                                                                              ـ البشري اإلْبراهيمّي / عٌُيٌُون الَبَصاِئر ـ بتصّرف  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 وانا ُمـــــــناســـــــــــبا للــــــــــنـّــّص.ــــــرْح ُعـــــــــــنـــــــاقـْـَتـــــــــ -1
 متــــــني:" تــبـــرح " و " تــنــــــساغ ".ــــاْشــــــــــــــــرح الكــــــــــــل -2
 مساعدة على جتذر العربّية يف اجلزائر.ـاْسـتخرْج من النـّـّص العوامل ال -3
ــّــغة العربّية. -4  اْسـتـنبطْ مـــــــــــــن الّنّص بعض ممّيزات و خصائص الل

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 أعـــــــــــــرب مـــــــــا حتته خط إعراب مفــــــــــردات.  -1  

 مقّوستني من اإلعراب.ـمــــــا مـــــــحّل اجلمــــــــلتني ال -2      
 استخرج من الفقرة األوىل أسلوب شرط وحّدْد عناصره. -3      

 : ـــفـــّنـــــــّيال اءـــــــنــــــالب -03
 محّسن البديعّي يف اجلملتني الواقعتني بني معكوفني.ـسّم واشرح الّصورة البيانّية أو ال -1  

 ي الّنّص.ــــاكـــــــتـــــب َعـــــــــروضّيا مع وضع الّرموز البــيت الّشــــــــــعرّي الوارد ف -2      
 : ّيـةالوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــ -04 

    ــُـلما بأَنها عاجزة عن مسايرة الَتطَور  الّتكنولوجّي ، فتدّخلت لتصحيح فكرته و تقنعه بأّن ــَـهم الّلغة العربّية ظ  هامسعت شخصا يت
 ينا ال فيها.ــــــــلغة علم و تطوُّر ، و أّن العْيب و الّتقصري  ف           

  ّظفا ما أمكن من مكتسباتك .وـــــُمك ـــداخلتــــــل ُمـــقــان 
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َتحقَّـق اإلاـازاُت يف دنيـا اإلنسـان ، و لـيس العمـُل       الِعلُم ِسـَمُة اإلنسـان اأُلوىل، والعمـل برهـاُن ذلـك ودليُلـه، بـه تَ                   
الفعَّالـة الــُمنِتجة الـيت ُيقوِّمهـا الــمُ        احَلـــَركـــة الـَمأمور به أيَّ عمل أو حترُّك، ولو كان َهزياًل ال َجْدوى منه، إنَّما ُهــو 

إن العمـل الـذي  ُيرضـي اث  ثــم     ]  .َوُقـِل اْعَمُلـوا َفَسـَيَرى اللَّـُه َعَمَلُكـْم َوَرُسـوُلُه َواْلُمْؤِمُنـوَن         األعلـى والـرَّأُي العـام:    
، لكنَّه فعلٌُ إنتاجيٌّ َخالَّق يف جماالٍت التَّربية، وتوظيف  [ة الـمجتمع ليس االنشغال باللهو  و اللعب   وال اإلاازات الضحل

األموال، وتنمية الثَّروة وتنشيط الّتجارة واالْرِتقاء باألدِب والفنِّ واإلعالم، وغريهـا ِمـن ميـاديِن الِبنـاء احلضـارّي، وهـو       
 .  اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن  َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم قبل كلِّ هذا إعداُد النُّفوس لوراثِة اجَلنَّة؛ 

. إنَّ العمَل بالـمفهوم الـمقاِصدّي هو كلُّ حترٍُّك صاِلح ُيالزمه القصُد النَّبيُل الواعي  ويشمل الشَّْرِعيَّاِت واإلنسـانيَّات              
و اإلتقان واجَلْودة .  ـحعلى العمِل الصَّاِلــــــ ( َفــَسـُيثابر)وحْيِمل همَّها اإلنسان بِرسالته يف احلياة الدُّنيا يـــشــُعـــر فــإْن 

و يبقـى َمْكُتـوف    علـى الغْيـر ال ُينـتج أفكـاروا  وال ثـروًة ، أو َيْقَنـع بَصـغائِر األعمـال        (كـــان عاَلـًة  )وكيف َيتأتَّى له ذلك إذا 
ــ ــَدْين ؟ َف ــاعر : ـكونوا كـــالَي ــا ُطِإَذما قــال الّش ــوا َيْووِلُب ــًا ِإَل ــمَُّر ِعــزِّى الم ــُط َوِإْن   وا   َش ــوا َيْووِلُب ــًا ِإَل ــا    َســَماى م ــدُّ   َم                                                                                                                                                                                                                   واَج

                                                                                عبد العزيز كحيل / م. جمتمع و إصالح  ـ بتصّرف ـ 

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
       .ّص ــــّنـــــــــللـــِرْح  فــــــكـــــــرة عــــــــــاّمة اْقــــــتـــــــ  - 1

         الَعــــــــاَلـــة ،  اهَلـــــزيــلن : ـْــيـَـــتـــــــــالكلم  ْحَرــــاْش  - 2
  اّلذي يْدعو إليــه الكاتــب ؟       عــــــــــملال َحــِقـــيقة اــــــــَم -3  
       .رِرْج من الّنــّص األسباب الـُمـؤدِّية إىل العمل  الـُمثِماستْخ -4  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
  ن.ــــــــْيَسْوــــن قـــل ما بْيــــَمراب ُجـــــــــّص ، و إْعـــــــــطـّ يف النـّــه َخـــَتــا حْتــَـردات مْفــــــراب ُمإْع ْبِرـــــــأْع - 1

 ْد عناصـر اجُلملة الـموصولة  ــ  مع إْعراب مجلة ِصلة الـَمْوصول  ــ  فـي البْيت الّشـعـــــــرّي الـوارد فـي الّنّص.  َحــــدِّ -2  

 .)باْستعمال القلم األخضر ( فــي الـــّنّص  [...] نـْيـكوفــعن َمبْي ـيف  مــــاْضعـراز التَّـع إْبـــام مـل الّتْكــْط بالّشــبـِاْض -3  

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
  وا  َشمَُّر زِِّعى الـــمًا ِإَلوا َيْووِلُبا ُطِإَذ  » : البيت الّشعري  ْلأمَـَّت      اوَجدُّ   َما    َسَما  ىــمًا ِإَلوا َيْووِلُبــُط َوِإْن » 

    .  هاـــــْحَرـــــة و اشـْـــيـّـــاِنـــَيــــــورة َبُصن َصْدره ِم ْجـِرـــْخَتـــــــاْس  -1             
      .و الّتفعيالت ُمسمِّيا َبْحــره مَع وْضع الرُّموز ـايّـ ــــوِضعـَــُر هْبـُـتـاكـْ -2             

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    البــــــَطـــــاَلـــــُة  »مِّها  ـــــــــــــــــــــْن أهــــــــفـــــــــــات ، و مباُبـــنا مَن اآلـــــــيه شـــــــــــُيعــــان ـــا آَلــَمـــَك مـــ».  
    ُموّظفا ما أمكن من مكتسباتك،  ب َمـــقـاال اْجـــتماعي ا ُتعاجل  فيه الظَّاهرة ، ُمبيِّنا أْسبابها ، ُمْقَترحا ُحلواًل َلـــها اكتـ . 
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نظـر   ...ر ُمـ ل الُعَذْريف َأ ىلََّدما َتـّنَأــشاط َكالنـّ مــــعديوك ُلـب الّســــتيموت بئيسا، صار َراد َيويَك طارق بئيسانشأ              
يف  ...ـر ــْقه الَفَقوَّى َطـّة حتَم، أصابته البطالة اآلِث ق شيئاقَِّحُي ومْل ــرُماف الُعطَُّخب ِبَذْجُي وشك أْنه ُيـّإىل نفسه فوجد أن

 اعر:ر قول الشََّضْحَتو اْس، ض ْرإىل الَع ّنَئَم، اْط ددَُّرَتبـلها بة، َقرّيكرة اهلجرة الـّسـِف هْيعل َضَرَعَف ،هــذه األجواء زاره زائـر
 دواِئَف سْمـــَخفار ْسي اأَلِفَف ْراِفو َس             اَلالُع ِبَلي َطِف اِنَطْواأَل ِنَع ْبـرََّغَت                                              

ـ َفْدَي ) َعَرَشـ  ـــخا،، ثـمّ  ة أْشـّتـ ـــمولة ســِ طارق قاربـا صغـــريا  ُ   لَّّقَتاْس ،جورْهند شاطئ َمد ِعِعْوه َمب َلَرَض   (كّرَحـ ه ُمـُع
ى طـارق  َوَزاْنت وبهدوء،  ْميف َص ننيـطمّئُمسريون ط، َيتوّسُمـيف ال تْوَمـقارب القوا بّمَعاب ، َتَبالُع رُخْمتواضع، سار بهم َيُم

شة : وِحُم (لرفوا على سواِحأْش أْن) دْعَب هيناديصوتا ع ِمَس نما هو كذلك إْذبْيو ، ةَرِطــم َعواِلس َعسََّحَتَي ،غارقا يف التـّفكري
ه ْتـ لقى يرتـاح فأخذَ َتاْسـ  خورا ، ثــمّ ق ُصـ سـلَّ جارا وَتأْش َقَرَتال يف غابة، اْخـّوغَتسار ُم ق،ْرة الَببسرعنزل  هذه إيطاليا...

 !! موعودة ـباجلّنة ال (مُلْحو َيوُه) امَن، َفعاس ه إىل الّنْترَجْدَتة اْسَنِس
رآهـم طـارق    ْنإ، ومـا  يطالّيـة واحل اإللّسـ ا طةرشبئه، شاهده رجالن من ْخوخرج من َم ننيخ العْينتِفُم تأخرااستيقظ ُم        
نـا مـن   قََّيَت ْنإه ، ومـا  داِنـ طاِرُي ؟ ظـالّ  ـــرّ َفَمـال أيــــــــن : ولكـن   ،  ن يقصـد ض هاربا مذعورا ال يدري أْيْكفـــي الّر ـدَّى جـَحّت
ــَبرصاصتني ـفاهَقى أْوقوفه حّتحالة ُوِتاْس  كنْتَس، َف ريعاَص همارط إْثتا فيه، فسَقرََّقَتيح فاْسركبــان الرِّه َتالها إلــْي، أرس

  ف ـ" ـ بتصّر ةرّي"اهلجرة الّس اشحممد البقَّ                                              .المه..آماله وضاعـت أْح رْتّخَبروحه وَت
                                                                                                  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ــــرة عـــــــــاّمــة للّنــــــــــــــــــــــــــّص. ــــفـــــــكـــ استخــــــــــــــــــــرْج -1   
 كلمة " طّوقه  " . ضـــــــــاّد ُمــــــرادف كلمة " رتيب "  و بالُمـــــــــبال اشرْح -2   
 عيم الذي كان ينتظره طــارق. من الّنّص عبارتني داّلتني على الّن استخرْج -3   
 ثالثة منها. رّية ، استخرْجباب اهلجرة السِّــــيف الّنص إشارة إىل بعض أس -4   

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
  ـن.ـْوَسْيـن قـل ما بْيـراب ُجَمــه َخــطـّ يف النـّـّص ، و إْعــَـا حْتــَتْفردات مــْب إْعراب ُمِرــأْع -1
 .ة " مع ضبطهما بالّشكل التـّاّم َرِطغـّر الكلمتني:" زورق " ، " َعَص -3         ر ممنوعا. ـــا و آخـــن الّنّص إدغــاما واجبـم استخرْج -  2

 : ــــّيـــفـــّنـــاء الـــــــنــــــالب -03
 .صورة بيانّية و اشرحهامــــن الفــــــقـــرة الثـّــانية  استـَخـْرْج -1  
 .وارد يف الّنّصـــــعرّي الـــــــيت الّشـــــــّيا البــــــــادُرْس َعروض -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    عانون منها .للمشاكل اليت ُي اغبني يف احلصول على حلول سهلة ب الّرباـّراءو للشطموحا وإْغ " احلرقة " ُلـكَِّشُت 
    موّظفا ما أمكن من مكتسباتك .ا،هل حلولاْقرتاح ر  أسبابها و تعاجل فيه الظـّاهرة بتعـريفها و ذْكمقاال  اكتْب 
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 (اِسى الرَّي عَلـِوْهَت)ة َقاخلمر صاِع          اس       ـــــَجْرّم َأُأ ٍسْجة ِرَبْرـــــــِش ُرْماخَل
 ــــاِسسَّه َحْنِم (يْعّل َويف ُك يَبِصُأ)             بها     ــــيَبِصُأ ْنوء َمُس ُةَنْحِممر ــــــاخل

 ـاِسب الفـَفيها صاِح اَثة ، َعوَنُصَم                (راَسُأ ْتَمــــدََّه) اٍبَرَخ ر فاُســــاخلم
 ــاِسيف الَكــعاع الحَ ك منها شـُْرُرْغَي               فال    ، ـفوســلنُِّل المـــَاخلمر إاّل ظ اــم

ــّــاُتَدا َهويف الّدمـــاغ َل       ة         َدوَقُم ؤاد بــــــــــها الّنرياُنلى الُفـــع                                               ـــراِسْجَأ قـ
 ؟راِسْبون ِنــــقى ُدْبــــرايا وَتّب الَبَر         به         ــــــــاَكَبراسا َحْبفئ ِنْطيف ُتو ك

 النـّـاِس َنُسْلن َأَمْأعيدا، و َتَس ــْشِعَت            ها     ـــــِتَقْفّل ِرر ُكُجو اْه سْأالَك ِمطّّـَحَف

                         

                                                                                        حمّمد العيد آل خليفة  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ة.كرة عاّمــــــــــصيدة يف فـــــــــمون القـــــــــمض ْصـــــــــــــخلِّ -1   
 صباح.ِمـ، الَظَهَر:  ّصن اآلتيتني من الّنلمتْيرادف الكايـــــِت مُب -2   
 .ُيْعَوــــــــــــــــــــ، ال ْرــــــُجــــــاه:  ّدــــــــــــــــــــات ضــــــــــه -3   
 خمر من القصيدة.ـــــــــثة للـــــبيــــــاف اخلـــــاألوص ْددِّــــــــع -4   
 ة للخمر.رار االجتماعّيــــــصيدة األضــــــــمن القخرجْ ـــــــاست -5   

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 حتها ســــــطر.ـَأْعــــــِرْب إعـــــــراب مفردات الكلـــــــــــمات اليت ت -1
 ـــن.أْعــــــــــــــِرْب إعــــــــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيـ -2
 " و عّلل ترتيبها.  المـــمر إاّل ظـــــما اخلعناصر اجلمـلة "  حّدْد -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
  غرضه.  ْنا و بيِّأسلوبا إنشائّي  -أمن القصيدة:  استخرْج -1 

 ه.                             دا أركاَنحدِّبيها ُمــــــــتش –ب                                                            
 اني.َــّز البيت الثُجة يف  َعورة البيانيَّـــــــــــالصُّ مِّــــــس -2 

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ر بينكما حوار.فدا .لُتبّين له أضرارهامنه  مَتتقدَّف، أحَد شباب احلّي يتعاطى الـُمخّدرات شاهدَت  
      باتك .ـــــــــــــكن من مكتســـــا أمـــــفا مـــــــــــــموّظ ،وار ــــانقل احِل 
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وفـى يـوم مـن     طر . ـمل الـ َطـ مـا هَ ّلُك  (اءـمميتلـئ بالـ  )ب ْقـ داخلـها ثُ  مة وكان يفشجرة ضْخ ْتق مَنيرة الطََّععلى قاِر           
ر جرة , قـرّ ثقـب الّشـ   مياه يفـع المَُّججرة . وعندما الحظ َتـّاد مسك فجلس يسرتيح قرب تلك الشصادف مرور صّيام  َتاألي
خـذ  أي أْن يطريقـه , ونسـ   ياد يفومضـى الّصـ   سلية ومتضـية الوقـت !  ـّاء ... على سبيل التـ ـمال ة يفحّي (ةَكْيَمضع ُسي )أْن
  :مر وتسـاءل تغرب األاء,اْسـمثقب ال تسبح يف ةحّيمكة جرة وشاهد الّسرب تلك الّشة بقاّرـموحينما عرب أحد ال مكة .السَّ

 تاألرجـاء . وجـاء   كـلّ  خبـار بسـرعة يف  ت األوسـرَ   سـة " . دََّقهـا مسكـة مُ  ّنأ ثقب شـجرة ؟ البـدّ   يف يُشـــــــيف العــــــــــــك
 جرة. ج حول الّشَرـَمج والَروازداد اهَل خور.الُب اويطلقوموع شعلوا الّشُي يكـل و لزيارتها و التـّـرّبك بها، الـمديــنة

جرة , وقد أحاطـت  منظر الّش(شاهد  )حك , حنيكان . فلم يتمالك نفسه من الّضـمياد من نفس الالّص مّر ،وبعد فرتة             
و يقتلـوه !  أيضـربوه   فخـربهم  ُي ْنأخـاف  ف  ! أغــــــباهم  مــــــــــا  سـة! ! نفسه " مســـكة مقّد َثايات .فحّدموع والّرا الّشبه

 عوات "الّد يوتلّب (ذورـّــتأخذ الن) سة , اليتقّدـمال مكةالّسطريقه . وأصبحت مسكته "  فرتكهم ومضى يف
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرح مــــــغـْــــزوى عاّمـــــــــا للــــــــــــــــــــــــّنّص. -1   
 ـق"قِّـَّحة" و " ُتــظـّـمَعهـــــــــــــــات مـــــــــــــرادف الكلمتــــــني من الّنّص: " ُم -2  
 لـمــــــــــــــاذا اعــــــــــــــــــــــتقد النـّـاس أّن الّسمــــــــــــــــــــــــكة مقّدسة؟ -3  
 مــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاهر تقديس النـّــــــــــــــــــــاس للّسمكة؟ -4   
 .ــــا رأيك يف امتناع الّصياد عن قول احلقيقة للنـّاس؟عّلــــــــــــــلمـــــــــــــــ -5   

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 أعرْب تفصيلّيا الكلمات الـُمسّطرة و إعراب ُجمل اجلمل الـُمقّوسة يف الّنّص. - 1
 ـــــــــر وجوبا مع الّتعليل.استخرج من الّنّص مجلة تقــــــــــّدم فيــــها اخلبـ -2
 اســــــتــــــخــــرْج مــــــن الّنـــــّص امسا ُمــــصّغرا ُمبــــــــّينا وزنه و غرضه. -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 جازا مرســال  مبّيــــنا عالقته.  ـــــــــم -أاستخـــــــرج من الفقرة األوىل:    -1

 ُمحسِّنا لفظّيا ُمبّيـنا نوعه و غرضه. -ب                                                                                 
 سه األدبّي؟ ) مع الّتعليل (.ــــــنـــــــمـــــــا منـــــــــــط الّنّص ؟ و مـــــا ج -2  
  :الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .تسلَّـــَلْت إىل ُمعتقدات ُمجتـــــمعنا الكثري من اخلرافات 
    موّظفا ما أمكن من مكتسباتك .رافات ُمْبِديا رأيك فيها اكتْب نّصا  ُتخبـر فيه عن إحدى هذه اخُل 
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ــَِيست قْد  اترَّـــَسـَماليه ــــعاِطي َتــــرى فــَى يـّحت             (رَرَض تاد مْنأْع ) الفتى ما ذُّـلــ
 اتـــيَِّلي الَبــــى فوَلر ُأـْمـَـِت اخلدَّـــــما ُع       الء إذا        ــــــي الَبــــف اٍنـــــَثان َلـــَخالدُّ ّنإ
 اتـشاشي احَلــــف احرتاقوهي  فِّـَـيف الك       ت        َقَرـَتــــع احُباألْص َدــــْيضاء َقـــبي بَُّرَو
 اتـاســــــء كْلـِـــيبًا مـــــشربون َلهــــإذ ت        ي َوَرق      ــــف(فَّ ـُـــلْمرا) َج صَُّتــْمي أَلـّــنإ

 يــذاراتـتْعا ضْرــــَتك وال ْمـــُلَأي ِنْمــُـل        ة     ـــآون ّلـــلي ُكـْــثـِــن مـّــــــدخُي ْنـــــيا َم
 اتـــتــــْشّن َأـــــنهلوب لنا ِمــــــلى ُقـــــع            (ناـُـمعـــَتج)الل ـْــغد كاأَلـــــوائــــالَع ّنإ

ــَـم)ّر ــــاحُل  ماعاتـــــــّد اجلـِض ْوواب وَلــج الّصــــــْهَن        ِهجا   ــَتــــُمن (رق العاداتَخ ْنـ

                                                                                              معروف الّرصايف  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرْح عـــــنوانا مــــــــــناسبا للــــــــــــــــــــــــّنّص. -1
 ـــــــــــــــا الـــذي يقـــــــــهر اإلنسان يف نـــــــــــــــــــــــــــــظر الشـّـــاعر؟مــ -  2  
 قبح الّدخـــــــــــــــــان .  استخرْج من القصــــــــــــــــيدة العبارات الّدالة على -3  
 حســـــــب الّشــــــــــــــاعر؟ اشرح. مـــــــــــــــــــــْن هـــــــــــــــــو احلــــــــــــّر -4  
 اشرحْ  الكلمتني و وّظـــــــــــفهما يف مجلتني من إنشائك : الّتعاطي ، األغالل -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 أعـــــــــرْب إعراب مفردات ما حتته سـطر، و إعــــراب ُجمل ما بيـن قوسني. -1
 صـــــــغِّــــْر مع بـــــــــــيان الصِّيغـــة الكــــــــــــلمات : الكّف ، ورق ، الّلهيب -2  
 استــــــــخرْج من القصيدة: إدغــــــاما واجبا و آخر ممنوعا مـــــــع الّتعليل. -3  
 ـــــــــيت الّثاني.حــــــــــــــّدد عنـــــــــــــــــاصر أسلوب الشـّـرط يف البــــــــــ -4  

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 سمِّ و اشرْح الصُّورتني البيانّيتني يف البيتني الّرابـــع و الّسادس. -1   
 ادرْس َعــــروضــــّيا البــــــــــــــــــيت األّول وســــــــــــــــّم  ره. -2  
 سلوبا إنشائّيا و آخر خربّيا مبّينا نوعهمااستخرْج من القصيدة أ -3   

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    وّجها.منهم ناصحا ُم رأيـــــــــــــــــت بعض زمالئك يدّخـنون ، فتقّدمَت 

    تسباتك .موّظفا ما أمكن من مك،بّين فيها أضرار الّتدخني و آثاره و طرق الّتخّلص منه اكتْب ُخْطبة  ُت 
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 اعر إبراهيم اليازجييـــقـــظة العرب للّش                                                                                                                                                                             

ــنّبُهـــــــــَت -01  رُب وا أيُّهـــــــــا الَعـــــــــفيُقَتوا واَســـــــ
ــ -02 ــا اللَّــــ ــرُب مــــ ــذا الــــــ  ُه أكــــ ــدـهــــ  مناُم فقــــ
ــ -03 ــون وَلَلُتْظ ْمَكـــ ــمـــ ــتكون)مُتْســـ ــ (تشـــ  ْموَكـــ
 ى صـــــــار عنـــــــدكمهـــــــوَن حّتـــــــتُم اُلْفـــــــِلَأ -04
ــوُتكم  -05 ــّذِل  ــــــ ــوِل الــــــ ــارَقْتُكم لطــــــ  وفــــــ
ــذُّ   -06 ــدا ِللــــ ــرٍب َغــــ ــنَي َصــــ ــم َبــــ ــًا        ِلَكــــ  ُمجَتِلبــــ
 حمـــــواَتواْق (ســـــَطْوا يف األرِض)ألْســـــُتْم َمـــــن  -07
ــزِّ    -08 ــروِح العـــــ ــْوا لصـــــ ــن بَنـــــ ــدًةومـــــ  أعمـــــ
 درواَتــــــو اْب ِرــــــوا لـ مــــــهضـُروا واْنــــــمِّــفش -09

ــد َط  ــفقـــ ــى اخَلَمـــ ــْطـــ ــُبُب حتَّـــ ــت الرُّكـــ  ى غاَصـــ
ــ   ُبمهُد واشـــــــــتاَقْتكم الّتـــــــــَرـشــــــــكاكُم الـــــــ

ــبُ  ــم غضـــــــ ــدو لكـــــــ ــبون،فال يبـــــــ  ُتستغضـــــــ
ــًا و ــُض طبعـــــ ــ بعـــــ ـــاِع اطبـــــ ــبلـــــ  مرِء ُمكتســـــ

ــيس يؤلـــــــــ  ــمكم َخـفلـــــــ ــفٌُ وال َعْســـــــ  بَطـــــــ
 َوَبـــــــــنَي َصـــــــــرٍب َغـــــــــدا ِللعـــــــــزِّ َيحَتلـــــــــبُ    

ــًا وعــــــــزُّوا أْي ــا ذهبــــــــواشــــــــرقًا وغربــــــ  نمــــــ
 (لــــــبَقْنوهــــــي َت)واعُق عنهــــــا تهــــــوي الصَّــــــ 

 (ُبَقنّـَْت بهـا احُلــــــــــــــــض)ةً ـــِرُكم فـرصـــــمـن ده
                                                                                               

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ة.    مون القصيدة يف فـــــــــــــــــــــكرة عــــاّمــــــــــــــــص مضلـــــخِّ - 1
 بعـــضها.     ة ، اذكــــــــْرة العربّيـــــاعر إىل تصوير واقع األمَّجلأ الشَّ -2
     ما غرضه من ذلك؟ـــمجيد فـال مباضيهم اعر العرَبــــــــر الشَّكَِّذُي -3
 ـــــروح.     ـــــــون ، الصُّن: اهُلــــــالكـــــــــــــلمـــتياشـــــــــــــــــــرحْ  -4

 ة العــــــرب يف نـــظرك؟ــزَّــبيل إىل عــــــــــــــــــكــــــــــيف السَّ -05
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02  
 أعـــــــــرْب إعراب مفردات ما حتته سـطر، و إعــــراب ُجمل ما بيـن قوسني. -1
 معروفتني.     ـيغتني الحدى الصِّمــن نــوم العرب بإ ْبجَّـَعتـَ -مدروسة.     ـحذير الطرق التَّّّ بإحدىل ر العرب من الذُّذَِّح -2
      مبالغة.ـة الـــــضيل و صيغـــــــفــــــم "  اسم التَّــــَلمـــــــن الفعل " ظـَ ـْغُص -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
      ؟ا غرضهــــــل ومالبيت األوَّبداية شاء يف ــــــــــوع اإلنــــــا نــــــــم -1
 رحها.     ها و اْشمِّة. َسانيَّـــــــوا... " صورة بيُرمِّاعر : " َشيف قول الشَّ -2
  ره.  ـــــمِّتفعيالته و َس ْعة ، َضالث كتابة عروضيَّاكتب البيت الثَّ -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     اكرة .ه مدينتك حــــــــفاظا على الذَّْتَمحـــفال نظَّ َتْرَضَحم   1945 امن ماي َـّمجازر الثــلإحـــــــــــــياء 

    موّظفا ما أمكن من مكتسباتك،  ال مشاعركـــــــــــناق، فا األجواء ـــــــواص ،تفالـــــائع االحـــــوق ْدُراْس . 
 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

مبالغِة القوُل ِإنَّه " يقيُم عالقة َأشَبه بعاطفِة احلبِّ ـيصنُعه. وليس من قبيل اليف ما  نفَسهيرى  عادة اإِلنسان أْن ْنِم      
يطـرِة على نه من السَّت هذه النزعة تطغى عليه حتى انتَهْت به إىل تقديس اآللة وتقديس العلمِ الذي مكَّمع آلِته " ظلَّ

سبِة إىل آلِة الكومبيوتر ِ تلك َأقوى ممَّا هي عليه اآلَن بالنِّ قديسمل تكن نزعة التَّو  و)هـــو ال يشعــر(. مادِّيـالعامل ال
ة ـ، وذاكرًة صناعيَّة وشبكة أعصاٍب صناعيَّاصناعي  اخ ـــــُموُن لصورته، فجَعَل هلا ــــــــيت َصَنَعها اإلنساُن َأقرَب ما تكاّل

وَمَنَحها لغَته، ووَضَع يف براجمها  تقرأو تكتب ( أمرها ) أْنركة وها احلَم، وعلَّدترتصٍَّ وآذانب ( ) ترتقَّيوٍن ــــــعبوزوَّدها 
 ُعصارة فكره واستأَنَس ِرفقتها يف مصنِعه ومتجره ومكتبه وقاعِة درسِه وغرِف معيشِته.

غمرة محاسِته وانبهاره هبة. ويف قديس كاد ينقلُب إىل حدِّ الرَّمن التَّ مزيدـكساها الْدَرة ما زاد اإلنساُن تلَك اآللة ُقوكلَّ        
كنولوجيا الفائقِة كاد اإلنساُن يفِقد سيطرته عليها، وغَدْت تنمو على حساِب تقليِصها لدوره واستقرارِ جمتمِعه بهذه التِّ

            وتوازن بيئته.
ما ــإِلميانــه، إّنـر نّكـّـيكون بالت خروج اإلنسان من مأزق تقديس اآللة الذي وضع نفسه فيه ال ميكن أْن ِإّن        
 -بتصرُّف  -معرفة ـجملة عامل ال /د.نبيل علي                          .هيف حتجيِم اآللة والعودة إىل تبجيل اللَّ ال،ـــــــــاخل

 

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــــــــــــــــــــــــــــــّص.انا مــــــــــــناسبا للنَّــــــــــــــــنوـــــــعــ اقـــــــــــــرتْح -1
 مضاّد كلمة "  التـّــنـكـّر "ــــلمة " االنـبـــهار "  و بالـــمرادف كــــاشـــــــرح بال -2
 درُّج.ــمراحَل هذا الّت يف الفقرة األوىل تدرُّجٌُ يف عالقة اإِلنسان باآللة . وّضْح -3
    ة.ــمـــــــــن الّنّص الّنتائج الّسلبيـّة لــــــــتقديس اإلنسان لآلل ْجاســـــــتخر -4
 خلص مـــــــــن سيطرة اآللة على اإلنسان؟ـّــــــــمقرتحة للتـمــــــا احللول ال -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 إعــــراب ُجمل ما بيـن قوسني. أعـــــــــرْب إعراب مفردات ما حتته سـطر، و -1
 اســــم تفـــــضيل مبـــــّينا فعله و طريقة  الوصول إليه. -ب               ناصره.ــّدد عـــوب شرط و حــأسل -الّنّص: أمن  استخرْج  -2

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 من التـّــقديس " مزيَدـال اآللَة اإلنساُن " كسا :يفو اشرحها سّم الصورة البيانّية  -1  
 ؟منـــــــــــــــــط الّنـــــــــــــــــــــــــــــــــّص مع الّتـــــــــــــــــــــعليلمـــــــــــــــا  -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     شراء جهاز حاسوب ، أّمــا أخوك ففضـّــل جهاز  يف طريقة االستفادة منه ، فاقرتحَتوفـّــر والدك مبلغا ماليا و استشار أفراد عائلتك 
 .استقبال رقمّي             
مكتسباتكُموّظفا ما أمكن من  إقناعهم.أجل ،وما بذله أخوك من  األسرةحاولتك إغراء فيه ُم ُرُكْذجاجّيا َتنّصا ِح ْباكــُت . 
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سأكون و ] إال نــــاصح  أنـــــــــــــا و مـــا ائز،َرـَغال و واتَزَـّـنالو[ شهوات الحتّررُت من ] ي ـْق بأّنـــــِث...   رـــــــــزيزي القمـــــع           
 غياناـُْلموا وطـُوقد َكفرُت ِبِه ظ           آمنُت بالِعلِم إصالحوا وَمنفعةفإنـّنـي قد :       ا. ـــــــحصري[  خلصواُم
باخرتاعـاتهم  [ اويس َوَـّــ يتبـاَهْوَن كالط ] ؛ َفُهـم  )يتفـاخرون(  َطأ أقداُمهم أرضكـَِمَن اّلذين َست ِذرواـــــــــــــــَح، ُكن [  يا عزيزي] 

وبعـّــدتهم   قابرـــم اجلميـع مـن ال   بـت قرَّ يف الوقـت نفسـه   لكّنها] بت األبعاد؛ رَّــَوق ةيَِّنَدـَمـــمت الَدـَإّن الّسّيارات خ...   العديدة 
؛ ولكّنهم يستعملونها من وقت إىل [  تقريب القاّراتنقل الـمسافرين و ساهمت إىل حّد بعيد يف  ـنُـّـسوروإّن ال]  .عــــن أهاليهم [ 

 ِلَنْشره ولكّن بعضهم استخدمبني البشر،   عرفةـملنشر ال[ ف ْراخرتعوا احَل ] رافق احليوّية. لقدـملة والدن اآلِهلـمآخر يف َقْصف ا
 !مــــــــا أشقاهم فـ. َبثِّ الّسمومو 

لمي ا ـــ وبهم. وإذا احتّلـوك ع ــــ وجي و َمطـاِمِحهم [  همِعطـامِ طـوا اخرتاعـاتهم مبَ  رَب] مر، إّن أبنـاء أرضـنا   ــــ فيا صـديقي الق        
 .عليك المـالّس ... وفاْحَذر) أْن تغــتـــّر ( راضهم... هم وِعَلَلهم وأمَلفإّنهم سيحملون معهم مشاِك افي ا وجتاري اـوثق

                                                                                /ـ بتصّرف ـحنكشّيات  منوَّعةايب   َحْنَكش  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01

 صا ، بثِّ.خِلضاد: ُم:اآلهلة ، احليوّية .  و بالـمادفراشرح بالـم -1  

 ة.ـــــــدنّية احلديثـمالنـّـّص إجيابيات و سلبيات ال استخرج من - 2
 سيلة شّر؟سيلة خري إىل َولم من َوـِــــــــا السّر يف حتّول العــــــــم - 3

 أيــــــــــــك ؟كيف يكـــــــــون العلم نافـــــــــــــعا ِللبشرّيــة يف ر -4 
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 مل ما بني قوسني يف النـّـّص.فردات ما حتته خطـّ  و إعراب ُجإعراب ُم أعرْب -1
 صنـّـف اجلـــــمل اليت حتتها خــــــّط يف الّنــــــــــّص فــــــــي اجلدول اآلتي:   -2 

 جــــملـــــــــــــــــــة بسيطــــة مجلــــــــــة مركـّـــبة تقدُّم الــمبتدأ جوازا م الــمبتدأ و جوباتقدُّ احلالــــــــــة
     اجلمـــــلـــة
     التـّــعــلــــيل

 

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 دول اآلتي:ـــــــــــــوفني يف اجلـــــــــــــــالواقعة بني معك العبـــــــارات ـْفصنِـّ -1 

 جنـــــــــاس طــــــــــباق أسلــــــــوب خربي أسلوب إنشائّي مـجاز مرسل تشبــــيه استعارة تصرحيّية استعارة مكنّية الّتسمية
         العبارات
         الّشـــــرح

 ة َعروِضيَـّـة.ــــــــــــــتابـــــــــــــّص كوارد يف النـّــــــــــــــــتـُب البيت الـــــــاك -2 
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    عليه نصيحة الكاتب له. وقّرر الّرد أّن القمر قرأ الّرسالة و فهم معانيها و أدرك  ْليََّخـَت. 

    موّظفا ما أمكن من مكتسباتك  ،ل رّد القمرـُانق . 
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 اًل ِبُسْلطاِن الُفُصوِل وَمْرَحباـــــــأه         ُمَتَحجِّبااَء الشِّتاُء ِبَغْيِمِه ـــــــــج
 اِطَح والرُّباـــــــتاِئُبُه األبـــكًا َعَلْيِه َمهاَبٌة         َعمَّْت كـــــِه َمِلــِظْم ِبـــأْع

 حاُرُه وَتَطيَّباـــــــأرََّجْت أســـــــــوت         (الرَّبيُع َتَبرَّجْت أنواُرُه ) إذاــــــف  
 ُمْشجيا أو ُمْطِربا (َتشدوَك َسْجعًا)مِّ الُغصوِن ُطيوُرها         ـــوَعَلْت َعلى ُش

 ْدبًا ُمْخِصباــــْضِل َنــــــَقيِّاًل         آثاَرُه يف الَفــــِرِه ُمَتـِْصيُف بإثـَموأتى ال
 َشرِّقًا وُمَغرِّباـــــباِت ُمــــدى         ُيْسدي اهِلـدفٍء واْغَت ياَبِثَفَكسا الوجوَد 

 لَّ شيٍء ُيْجَتبىــــــنها ُكــــلَّ َطِريَفٍة         وُينيُل ِمـــثَّمراِت ُكـــُيْهِدي ِمَن ال
 تعَذباْسـُمَن الرَّبيِع وِطيَبُه الـــاِودًا         ُحْســوأتى اخَلِريُف بإْثِر ذاَك ُمع

 وَتَنسَّبا (ُغُهــــنوََّع ِصْبـــَت)يًا ـــْن أوراِقِه         َوْشـــــَفَوشى ِثياَب الرَّوِض ِم
 رتَّباـــها وَتـــَكمََّل ُحْسُنـــتَّى َتـــلُّ الُفصول ِبنْسَبٍة         َحــــــــوَتتاَبَعْت ُك

                                                                              ابن خامتة األندلسي  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــــصيدة.ــــــــناسـبا للقـــــــــُعـــــــــــنوانا ُم اقـــــــــــــــــــــــرتْح -1   
 "ىـَوَش"   و "  َتَبرََّجْت"  ــــــن : اشـــــــــــــــــــرْح الكلـــــــــمتـــيــــــ -2   
 ك.ـاذكر البيت الّدال على ذل ؟ّضل الّشاعرـــــــــول يفـــــــــأّي الفص -3   
 ؟ب القصيدةـــــــــّل فصل حســـــــــــظاهر كـــــــــــــمــا ـــــــــــمـــــ -4  
 رحها بأسلوبك اخلاّ،.َتَخيَّْر األبيات الّدالة على أحد الفصول و اَش -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مل ما بني قوسني يف النـّـّص.و إعراب ُج  فردات ما حتته خطـّراب ُمـإع أعرْب -1
 القصيدة أسلوب تعـــــجُّب مبــــّينا صيغــــــته  و  نوعه و فعلـه.استخرج من  -2
 ــــّضل بإحــــــدى الّطريقتيــن الـمدروســتـــيـــــــن.اْمَدَح فصلـــــك الـمفــ -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ، اشرحها و بّين ما أضافته للمعنى.نيورة البيانّية يف البيت الثـّــاسّم الصُّ -1  
  2-  
  3-  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ول الّسنة.ــــــــضل ُفصــــول أفـــــك حــــَجاَدْلَت مع زميلتـــــــــ 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُمما دار بينكما من ِحجاج ،  ْلانُق . 
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ــََأهـْال و َمـْرَحـبوا                   بـشـَْهــٍر  َمْركـَبـَنا الَوْعـــرا (فـيه َرِكــْبنـا ) ُنوفـَْمَبـُر قـْد وافـَـــــــى ف
ــَـالَمـها                    ُنوفـَْمَبـُر فـــــي آفاقـِــها أطـْـَلـَع الفـَْج  ـــراُنوفـَْمَبـُر َجــلَّى َعــــــْن بــالدي ظ

ــَــــمفـَـَفاِتُحــــه كـان   رير و انـَْتــَزع النَـّْصــــــرافـــــاِتــٍح                     َلــنا َكَسَب التـّْح أْعــــظ
ــِِكــــفاحه                    و َمن ـــا بَفْضــل الصَّْبِر َجرََّعــها الصِّـ  ـْبــراَأذاَق َفـــرْنـــسا َعـْلـــَقـــــــموا ب

 َزْأرا(نْرِعـبـُــها )َكــُأْسِد الَغــــاب  و                    و ثـُْرنا  َجــــــــــــراَءةوثـَـْبــنا َعَلــْيها كالـنُـّمـور 
َــّار و البارود َنْصــــــَهُرها َصـــــــْهرا  زَحــفـْــنا عليـــــها َنـْزَدري بـَعــتــــاِدها                     و بالن

ــِـهــاِده                     أعـــــا ــِــهاد الصَّْحـب َيـقـْـفوُهْم أثـْراَأاَل أيُّــــــها الشَـّــــْعب اّلــــذي جب  د جـ
َــّاريخ أْعظـََم ثــْوَرٍة                       ُتَسجَّــــل ِتـْبـرا يف الّصــــحاِئف ال ِحـْبـرا ــَْد ثـُـْرت يف الت  لـَـق

                                                                                                       مبيثاِقــك الثَـّـــــــــْوِريِّ و اشــْـُدْد به َأْزرا                    َفـَدْع عنـْـك أْسباب التـّناُزع و اْعـتـَـِصْم                                     

                                                                                 حّمد العــــــيد آل خـَــليـــــَفـةـُـــم  

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ـــةامَـّـــــــــرة عـــْكـــــي ِفـــــــــة فَدـــــــــــيــــِصَقــــْص الــــــــخلِـّـ - 1
       ريَدْزــــَن،  ىلَّــَجن : ــــــتْيـــــــــــــــلمالَك حْ َرـــــــــــــــــــــــــــــْاش  - 2

  يف القصيدة إشاَرة إىل ِكفاح و ُبطوالت الّشعب اجلزائرّي،وضِـّــْحه.  -3  
   مـــا النّّـــــصيحة اليت َوجَّــَهَها الشَّاعر للشَّعب اجلزائرّي ؟ ِلــماذا ؟ -4  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مل ما بني قوسني يف النـّـّص.و إعراب ُج  ه خطـّفردات ما حتتإعراب ُم أعرْب -1
 فـِـي النَّـــار َأْبــَلـــُغ ُحـــجَّة     -2نوَفْمَبُر َأْطَلَع الَفْجَر       -1ْد الـمبتدأ و اخلرب مع تعليل التـّرتيب يف اجلملتني:  حدِّ -2

 : ـــّنـــــــّيـــفاء الـــــــنــــــالب -03
 الَبـــــْيـــــــــــــت الّرابع ِمـــــــــــــن الَقــصــــــــــــــيَدة. لأمَـَّت  

       ُمَحسِّـنا بديعّيا ُمبيِّنا نْوعه وَغَرَضه . أو هاـْحـَرة و اْشيَّـّاِنــَية َبـــــوَرُصمنه  ْجـِرْخَتاْس  -1             
       مــــــــــــــــــــــــــع َوْضـــــــــــــــــع الرُّمــــــــــــــــوز .يـّـا ــــعـَــروِض هْبـُــــــــــــــتاكـْ -2             

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .ُكلِّْفَت بتلخيص القصــــــــــيدة لعرضها يف حّصة الّتعبري الّشفهّي 
    موّظفا ما أمكن من مكتسباتك  لقصيدة بأسلوبك اخلاّ، ،انثـُْر ا . 
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ــَُشرِّح     (َتـــْفـــُضــُل اليد)إّن الَيَد اّليت تـَصون الّدمع                    اليت تـُريق الّدماء ، و اليت تـَْشَرح الصُّدور أشَرف مـن اّلـيت ت
فــضل من القائـد و أشـرف مـن الــُمجاهد ، و كــــــْم بـني مـن ُيحيـي الــمّيت و ُيميـت احلـّي . إنّ             أ الـُمــــحِسنالُبطون فـــــــ

الّرمحة كلمة صغرية ، و لكن ما بْين لفظها و معناها مَن الفرق ما بني الّشمس يف منظرها و الّشمس يف حقيقتهـا،وإذا وَجـد   
ــََما   وَجَد الـُمجتمع من الّسعادة و اهلنـاءة . فـــــلْو تـراحم النـّــاس    احلكيم بني جوانح اإلنسان ضالـّـته من القلب الّرحيم  ل

ــُوب يف الـمضاجـ    ـِع ، و كان بينهم جائع و ال َعاٍر و ال َمغـُْبون  و ال َمْهضوم ، و ألفـْقـَرت اجُلـفون من الـمََداِمع ، و َلهـدأت اجُلن
 ان الّصبح ِمداد الظـّـالم .َلــَمَحت الّرمحة الشـّـقاء من الـمجتمع كما مْيحو لس

ـــعداء                    ــا السـّ ــ   !أّيه ـــوا    أْحِس ــني  ، و ِإْن تــــْرَحمـ ــوع اليائس ـــوا ُدم ــني  و اْمَسحــ ـــْننوا إىل البائس ـــي األرض  َمــــــ فــ
 ُقــِفْنـُي َورَيِقــو الَفُسـْكـَي ْنـَر َمْيــا َخَيَو          ا َنَـّالث ُبِسْكَي ْنَرَمْيا َخْم َيِحَتـْقاُجْد َوَو ... ي السـّـماءمـن فـ (فسريمحكــم)

                                                                           مصطفى لطفي الـمنفلوطي/ النـّـظرات  ـ بتصّرف ـ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــــّص.ـــــــــاّمــــــــــة لـلـــــــّنـــْكـــــرة عــــــــــــــــتـــــِرْح  فـــاقـ -1   
 ِلَم اعترب الكاتب الـُمحسن أفضل من الـمجاهد؟ هل تواِفـقه؟عّلْل. -2   
 استخـــرْج من الّنــــّص بــــعض آثــــار اإلْحـــــسان و الّتــــــراحم. -3   
 . « ثَـّـــناءالـ» و   « الـَمْغُبون »ــــــــرْح الكـــلمـــــــــتــــــْين: اشــــــــ -4  
 ــه.ــفـــــــــــي الــــــــــّنـّص اْقـــــتـِـــــــــــباسٌُ ، َوضِّــــــــــــــــــْحـــ -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مل ما بني قوسني يف النـّـّص.و إعراب ُج  ه خــطـّحتت فردات ماإعراب ُم أعرْب -1
 و علِّْل الّترتيب فيها. «ائع ــــــــــهم جـــبين»ملة:  ـــــــّدْد عناصر اجلـــــــــح -2
  أكِمْل اجلدول الّتالي: -3

 صـــيغـــــتها )وزنـــها(         تصـــــغيــــــــرها    الكلــــمة
   مــْــسَش
   ـــْحِسنُم

 

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ُصورة بيانّية و اشرحها.  –بّينا نوعه.          بُمحّسنا بديعّيا ُم  -أ   استخرْج من الفقرة األخرية: -1  
 ادُرْس عروضّيا  البيت الّشعــــرّي الــــوارد فـــي الــــّنّص.  -2  
 : ة اإلدمــــاجــّيـةالوضــــعـّيــ -04 

    " اختارك زمالؤك إللـــــــقاء كــــــــلمة  يف مجعـــــــــــّية  " ُمسانـــــدة الفقري 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم،  اكُتْب ُخطبة َتحثُّ فيها على ُمساعدة الفقراء . 
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رُّ بـدني،  ، ويقشـعِ [يهتـزُّ جسـدي  ]عندئـٍذ    هاجر!هاجر.. يا ُمٍت واحد: يا ُمْوبَص قولخات كلُّها تْرسات، َصَبرات وَهَمَع             
هيبـة، حيـث الفقـُر    احلبيبـة، وجئـُت إىل األيـام الرَّ    (األرض الذي تركُت)هاجر ـُمأنا ال ومترُّ ذكرياتي كلُّها يف وقت واحد.

ر ـنيـ وتبقـى الـدُّموع، مثـل الشُّـموع، تُ      هـاجر! قلِبي يقول: إنِّي ُمهـاجر.. مُ مهما كان فإنَّ  ر، حيث الظَّالم والعراء.ْكـَموال
ل ِمـ نـي، ويطردنـي.. أحْ  ُدالم َيطُرالم، وجيـيء الُغـ  لُّ الظَّـ يـالي وحُيـ  ومترُّ اللَّ هاجر!ـُمسى الْنابر، وُيروب، ويبقى الصَّالدُّ
واٍت ثقيلة، حتَّـى  خبْط ُتشْيل؟ َمــَديَّ أْهــن؟ أَلــي وَطــِل لم: هْلت، ال أعشْيُت وَمـنزل قل يف رأسي.ـــــاليت.. أعود والثِّمََّح
ود ، اآلن أُعـ ين وتعبـت علـيَّ  ح الباب.. إنَّها والدتي، يا إهلـي! والـدتي مـن َحملـتْ    ِتُفَفـ هُترْق.. َط.[وصلت قَدماي إىل باب]

ذا ــــــ أهك [ْظِلمـُمف الـ ْهبيـت كـالكَ  ]، وتعـيش وحيـدًة يف   ف نَظُرهـا ل جسُمها، وَضـعُ ُزوَه   [بوال رأُسها شْيَعَتلقد اْش]إليها! 
 . ت عندئـذٍ ـــ الصَّم اَدَسَو .رَجْهَمالـرٌُ من الكرامة يف ـــالدي خيــــي بـــذُّل فــــال ، ه كما ترىقالت: واللَّــــــــــتعيش أمِّي؟ ف

                                                                                       ثناء بلعابد / موقع األلوكة الثـّـقايف ـ بتصّرف ـ                                    و يبكي ...  (يْبــكــــي)ري ــــــضمي َعَرـــــــوَش
                                                                      

  

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
    .ّص ــــّنـــــــــللاْقــــــتــــــــــِرْح  فــــــكـــــــرة عــــــــــاّمــــــــــــــــــة   -1  

  يعـــــــــــيش الـُمهاجر الكثري من الـمعاناة،ُدّل على بعضها من الّنّص.  - 2
  ــــــّص العبارة الّدالة على ُذلِّ الـمهاجر.استـــــــخــرْج مــــــــــــن الّنـــ -3  

 . «الذُّلُّ  »و    «ّر ِعَشيْق»ن : ـــــــــــْيـــــمتـلــــــــــرْح الكــــــــــــــــــــــاش - 4

   دلُّ هذا؟ه؟ َعالَم َيِتَداع جواب واِلَمكيف كانت َردَّة فعل الـمهاجر بعد َس -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّيالاء ـــــــنــــــالب -02
 ن.ــــــــْيَسْوــــن قـــل ما بْيــــَمراب ُجـــــــــّص ، و إْعـــــــــطـّ يف النـّــه َخـــَتــا حْتــَـردات مْفــــــراب ُمإْع ْبِرـــــــأْع -1

 «  عاش  »   و  « َهــزَّ » فيدتني من إنشائك:ُصـــــــــْغ صيغَتْي الــُمبالغة من الفعلني اآلتيني و وظِّفهما يف ُجملتني ُم -2 
    «.. إّن الـُمـــهاجر ........ »َأْكــــِمْل اجُلــــملة اآلتـــية بــــخـــَبر جــــملة اســمّية مع ضبطها بالّشكل الّتام:  -3 

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
  يف اجلدول اآلتي:يف الّنّص  ـعكوفني ]...[ ــــــقعة بيـــــــن مالـــــــــوا العبارات  َصنِّف    

 مـــــــــــــجاز مرسل هــــــتشـــــــــــبـــــــي نــــــــــــــــايةِك ـــــــــــــــــعـــارةاسِت
..................... ....................... .................... ........................ 

 

 

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة - 04

    رته.ْكه خَبَطِإ ِفمنه لُتْقِنَع َتْمدََّقَتَف  «ْرقة ــــاحَل »رة السِّرّية ْجطِّط للِهُخأّن أحد الّشباب يف َحيِّك ُي  مسعَت 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، هـــــــلَت لـــا ُققْل مــــاْنـــ . 
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 منهمـا  واحـد  لََّحـ َف ،انصَّـ ِل هَعـِبـ فَت ،وراءه هَبَحوَس ومشى  بل هَطورَب ،محارا واشرتى وقالسُّ إىل حاُج َبذَه            

ـ  ال حـا وُج مارباحِل اآلخر بَروَه ه،ِقُنُع حول هَعَضوَو ،لْباحَل  يف وطـا ُبْرَم إنسـانا  فوجـد  ،فـه خْل َتَفـ الَت ثـمَّ  ،ريْدَي
 ْتَعفَد (الدتيو أُعقُّ) نُتُك قال ؟هذا وكيف :قال ،وــــُه اــــــأن :فقال ؟مارــاحِل نـــأْي :له وقال ،بتعجََّف ،احلبل

ي نفسـ  فوجـدتُ  (ضـطرب أنا ُم)و  نومي من متُق ،باحالصَّ بحْصأ افلمَّ ،نيللعاقِّّ( ربةيكون ِع ) محارا يِنَخَسمْي أْن هاللَّ
 حوَل ال :حاُج فقال .يعنِّ ْتَيِضَر يأمِّ نَّأل هاللَّ ُدَمأْح واآلن ،نهِم يناشرتيَت ذياّل جلللرَّ ينباعْتف ،رامحا سوخاْمَم

 وهـو  نقـه ُع حـول  من احلبل لَّوَح .سبيلك حال إىل ْباذَه ؟يٌِّمآَد وأنت مكِدسأستْخ ُتكْن وكيف ،هباللَّ إالَّ ةوَُّق وال

 ليشرتي وقالسُّ إىل حاُج ذهب انيالثَّ األسبوع ويف .هادِّحلة يف ِجفهي كالنَّ أخرى ةمرَّ كأمَّ بِضْغُت أْن اكإيَّ :له يقول

 !كأمِّ قوقُع إىل تْدُع مْؤُش يا :له وقال أذنه يف هَمَف وجعل إليه مفتقدَّ قبل من اشرتاه الذي محاره فوجد محارا
                                                                              رضا النَّجار، جحا العربي ـ بتصرُّف ـ                       .بَك (لََّح ما تستحقُّ كنََّأ) مُتِل؟ اآلن َعغضبهاُت ال لك ْلُقَأ ْمَلَأ

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـناسبة.ـــــُمعاّمة ّص فــي  فـــكرة ــــخلِّـــــــص الّن -1  
 هــــــــــــــــــــــــــــــات ضــــّد: أُعـــــقُّ ، آَدِمـــــيٌّ. -2  
 استخرْج من الّنّص صفتْين دالَّتْين على ُحْمق ُجحا. -3  
 عة ُحَجج.ـــأَحقُّ النَّاس بُصحبيت أمِّي . َحاجْج بأرب -4  

  :  ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن. قــوسيـإعـراب ُجـمل مـا بـني ،وطرـحتها سـمات اليت تراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعـ -1
 ّددا الـُمَحذََّر و الـُمَحذََّر ِمنه.ـــــــــــــــذير ُمحـــــلوب حتـــــّص أســــن الّنـــخرْج مـــاست -2
 اء.ـــذَّكــــي الـــــّص فــــــحا و اللِّــــــن ُجــــيـــــاِضْل بـــــــــف -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
           اجلدول اآلتي: استنبْط من الّتشبيه االستعارتْين يف  -1 

 االستعارة الّتصرحيّية نّيةـــــتعارة الـمكـــاالس يهــــشبـــالّت
 ........................ ......................... األمُّ كــالّنحلة

 مط الّنّص؟ و مـــــــــــــا جنسه األدبّي؟مـــــــــــــــا نـــ -2
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ِقَصُص َمصيــر من َيعــــــقُّون أّمـــــــــــهاتـــــهم  كــثيـــــــــــرة 
    تسباتكْككن من ُمّظفا ما أْموُم ، قرأتها أو مسعتهاِقصَّة  اسُرْد . 
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فس باحلاجـة إليـه يف بقائهـا    ما تشـعر الـنَّ   ن. فكّلمارة الكْوات للمحافظة على البقاء وِعالذَّ بُُّح واميس اخَلْلقمن َن              
 اجته إليهم، واستمداد بقائه منهم رى من حما َيـِلته، ل بْيـــــْه، وَأ(تهبْي بُّــــحُي)ن طفولته سان ِمبيب إليها، فاإلْنفهو َح

 غري.الصَّ وما البْيت إالَّ الوطـــن
 َفَرَعـ َف احلياة، دانمْي بقدر ذلك دائرة وطنه. فإذا دخَل (سعتتَّ) ذْت، وأَخ(هبِّق ُحُفسع ُأاتَّ)ه نِّم شيئا يف ِسقدَّفإذا َت              
ر َععـه، َشـ  اِزَنعـه ومَ واِزدانـه وأخالقـه ونَ  ْجسـانه ووُ ورته بِلفيهم ُص َدمستقبله، ووَج وره لونه يف ماضيه وحاِضماِثذين ُياّل

تـه هلـم هـي    حبَّم أهـل موطنـه الكـبري، ومَ   ــــــ ل بيتـه يف طفولتـه ، وهـؤالء ه   ل ما كان يشعر به ألْهـ مبْث بِّحنوهم  من احُل
 فنعم الّسلوك الوطنّية.ة.الوطنيَّ
هو ها وطنا له، وهذا ، وكانت األرض كّل (جيد فيهم صورته) مْن لكّل بِّباحُل حيح شعَربالعلم الصَّ الـُمواطن َيذِّفإذا ُغ               

                .غريعـرف واجـب الـوطن الصَّـ     مـنْ  الـوطن األكـرب إالّ   فال حيـبّ  .ل عنهِدْعرة فيه وال َمْفال َط عّيْبهذا ترتيب َطوطنه األكرب، و 

                                                                      ـ بتصّرف ـ هابـّعبد احلميد بن باديس / جملة الش                                                                                                
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 .استخرْج من الفقرة الّثانّية ُمحّسنا لفظّيا ُمبّينا غرضه -1  
 الفقرة األخرية ُصورة بيانّية ،استخرْجها و اْشرحها. يف -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04   

    فاركـــــــومة أظُعرة منذ ُنـــذي عايشت فيه أحداثا كثير اّلـــغيك وطنك الصَّــــبيُت. 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، إحدى يومياتك فيه ْضتعِره، واْسجاِئبعض أْر ْفِص . 
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 (الـيت تتـزاحم  )يف كّل زاوية من زوايا جمتمعنا ؛  فهـل رأيـَت هـذه الفئـَة      (يكون فاشيًا)إّن مرَض إضاعِة الوقِت يكاد             
ــ   ف مقاهي .. تغشــاها صـباحًا ، وتعمرهــا مسـاءو، وكأّنهـا فئــٌة مـن طــاّلب تـدرس يف صــفو     ـمصفوفة يف الـ ـعلـى كراسـّيها ال

فــــبئس ،  عــباللَّ عــببعــد التَّ ،و ماملــوا بأّنــه طلــبٌُ لالســتْجلََّعمقهى َتـالــ!  وإذا ســألتهم عــن عملــهم يف هــذه ؟مقاهي ـالــ
 الغـرض ك أّن الّلهَو أصبح عندهم وهم ُيدرْه.. ولكن من ُيحصي عليهم ساعات عملهم وَل مقهىـيف ال اجللــــوُساالستجماُم 

قْتـِل الوقـِت    مـرضُ  غزافّروا منه َلَفّروا . لقد َي هلم أْن ُسِمـَحمنشود  بينما أصبح اجِلدُّ عماًل ممقوتًا ُيفَرُض عليهم .. ولو ـال
غـدا خَطـرًا اجتماعّيـًا يف حيـاتهم ال ُيوازيـه خطـر. فـبعض أبنائنـا اّلـذين تنتظـرهم االمتحانـات ، ال            و،أوالدنا وطاّلبنا

 (يقطعون الوقت)ل بعيدًا ؛ فنراهم ؛ ألّن خطرها يف رأيهم ال يزا -نة أثناء أّيام السَّ -يكادون ُيقبلون عليها جِبّد واهتمام 
معـدودٌة ، أو سـاعاتٌُ مفروضـٌة ،حتّفـزوا      أّيـامٌُ إذا جّد اجِلدُّ ومل يبـق بيـنهم وبـني االمتحـان إاّل      يف الَغْفَلِة والّتغاُفل ، حّتى
  م / اإلمارات ـ بتصّرف ـ2س  القراءة                                  .(ات األوان أْن فــ )بعد و لكْنللوثوب وترافعوا للّنهوض 

                                                                                               

    

 

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 . ّصـــــــــّنــــــلل ــــاّماـــــــاقـــــــــــتـــــرْح مـــــــــغـــزى عــ – 1 

 .« حتّفزوا للوثوب وترافعوا للّنهوض » :نى العبارةمع رْحــــاش -2
 ة.َلـــــــــــْفــيا ، الَغاِشــــــن : فـالكلمتي ضادَّــــــــات ُمـــــــــه -3
 ن الـــــّنّص مـــــظاهر تضييع الــــــــوقـت.ـــــــاســــــتخرْج م -4
 تغالله. ــن الست. وطريقتْيـاعة الوقـــــضن إلأثرْي ْرــــــــاذك -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 .إعـراب ُجـمل مـا بـيـن قـوسني ،وطرـحتها سمات اليت تِرْب إعراب ُمفردات الكلَأْع -1
  األخرى.أسلوب ذمٍّ حمّددا عناصره، ثّم حوِّله إىل الصِّيغة من الّنّص  خرْجـــــــــاست -2
  مع ضْبطها بالّشكل. إىل مجلة بسيطة  «يفّروا  ُسِمــَح هلم أْن  »   :اجلملة ْلوِّــــــح -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 رحها. الّصورة البيانّية فيها و اْش مِّ. َس« بناالَّل الوقت ُطْتغزا مرض َق »ملة : ك اجُلإلْي -01
 بّيــنا غرضه. حّسنا بديعّيا ُمن الّنص ُمم استخرْج -2
 ؤّشراته. يغلب على الّنّص الّنمط اإلخبارّي، ُدلَّ على ُم -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ِلُتَنبِّهه.فتقّدمت منه  انات رأيت أحد زمالئك الهيا عنها ،حوحنن على مقربة من االمت 
    كتسباتككن من ُموّظفا ما أْمُم ، ما قلته له ْلـُانق . 
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ال، وفوائـده  قَّـّمحمول، أو النـ ـرتَع البشُر جهـازوا صـغريوا، ُيسـمَّى اهلـاتف الـ     اْخُأخاِطب ، لقد  إّيــــــاُكم ... هاللَّ عباَد            
ب البعيـد، ُيطفـئ نـار اأُلمِّ حـني تسـمع صـوت       قـرِّ عر، ُيمشاـل األفكـاَر والـ  ُقـ ات، يْنّمِلُمـحنتاجه يف الـ  ،فىــخـــمجَّة ال َت

نكر ُمـصاب، وَيدفع الُمـمريض والـف الـــها أو ابنتها ، يف حلظاٍت نصل به األرحام، ونتواصل به مع األحباب، ُيسِعـــــــابن
 العظيمة. اآلالءك من ـــري ذلـــر جهدوا ووقتوا ومااًل، وإىل غـّواجلرمية ، وُيوف

 مة ِلَمن أحسـن ــــــْعِن أنـّـهوإجيابيات، وال ريَب  سلبيَّاتله  ومحمول آدابٌُ وتنبيهات، ـوللهاتف ال... مسلمونـأيُّها ال           
 .(استخدامهأساء )من ـمة لْقاستعماَله، وِن

مرجوَُّة ـتمَّ الفائدُة الـ ــــبيه عليها؛ حتى تْنبُّه هلا، والتََّنُتنايف ُشكَر هذه النِّعمة َيحُسن التَّ هناك أمورٌُ إخــــواني ...            
االقتصـاد   ،حية ـّتـ الل البدُء بتَِّصُمـعلى ال أهّمها: (أصحابها ُتهلك )عمة؛ وألجل أالَّ تكون سببوا يف جْلب مضرَّةـّمن هذه الن

  مسجَدـخـل الـ  اد إغالقـه عابـث،  ذر مـن االتِّصـال ال  ــاحل ناسبة غري ُميف أوقات  عدم استعماله،  مةـمكالـواالختصار يف ال
ور ت سـخيفة، أو ُصـ  َكـَُل حتتوى على كالم فـاحش، أو نـ  ــــــــــإرسال رسائ ــــــعَنْمُي كما ، اآلخرينات مـتسجيل مكال  عدم

    ِرَرـَن الضَّـِم (ٍنْمَأعاَش يف )ىوـاهَل ِصـْعـَي     نــــــمليَم َوفِسُد الَعقَل الّسـى ُيَوـِإّن اهَلاعر: وتذكـّروا قول الّشـ . غري أخالقيَّة
                                                                                  موقع: مقاالت األلوكة ـ بتصّرف ـ عن  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 طبة. ناسبا دقيقا للُخــــــــــــــنوانا ُمعـُ اقــرتْح -1
      طـــبة؟إالم يدعــــــــو اخلطـيــــب يف هذه اخُل -2
  ــــات " و " اآلالء "مَِّلُمـــــــــاشــــــــــــــرح: " ال -3
 القا من الّنّص. نـــطبـل اقاُمـاجلدول ال أكــــمْل -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 وسيـن.إعراب ُجـمل مـا بـني قـطر،و تها سـمات اليت حتراب ُمفردات الكلِرْب إعـَأْعـ -1
ــّــرتيب فيها: " للهاتف ال -2 ــّل الت   .محمول آداب "ــحــّدد عناصر اجلملة اآلتية ، عّل
 . ة "ـــــغـّــــــر الكــــــــــلمتـــــــــني : " اهلــــــــــــــــــاتف " و " نـــــــــعــــــــمـــــص -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 بّيــنا غـــــرضه. حّســنا بديعّيــا ُمطبة ُممن اخُل استخرْج -1  
 ره.سّمــيا ْ طبة ُم اخُلروضّيا البيت الوارد يفـــع رْساْد -2 
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

   ها الّرئيس " اهلاتف "ُلَطيف الصُّحف ِقصصا كثرية كان َب  قرأَت. 
    كتسباتكــوّظفا ما أمكن من ُمُم ، ص َصدى الِقع إْحوقاِئ ْدُراْس . 
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ع َمـ ْجفيمــا يَ  قـتْ َفاتَّ ة، وهـي وإنْ عـات بشـريَّ  جمُّل َتْكيكون وجود اإلنسان على األرض يف َشـ  أْن ضْتَتود اْقجة الُونَُّس إّن           
ـ ـّيِقـ ْرة ِعموعـة من خصوصــيَّ جم فرد به كلُّْنفيما َت (ْتــَنباَيها َتفإنَّ)،  ةل واحلاَجدة األْصْحبينها من ِو     ةة و ثقافّيـ ة ودينّي

ـ َذ ْنِم ْماُكَنْقَلا َخإنَّ اُسا النََّهيُّيا َأ:ة فقال جودّية الُوقيَقبهذه احَل رآنالُق َحرَّد َصوَق ـ ْنُأ َو ٍرَك ـ ْلَعَجى َوَث  ــــلَ اِئَبَقَو اوبوُعُشـ  ْماُكَن
 ة شـريّ الب (ن طبيعتهمهو ِم) اس أفرادا ومجاعاتع بني النَّنوُّالتَّ . إنَّ [13احلجرات/].ْماُكَقْتَأ ِهاللَّ َدْنِع ْمُكَمَرْكَأ نَّوا ِإُفاَرَعَتِل

 .تيار ة واْخرّيش حسب ما لديه من إرادة وُحجتمع من العْيُم فرد و كّل ن كّلتمكَّى َيحتَّ
ــ  إّن             ر ناكـــُال التَّ عــارفالتَّو ــــــمــا هنَّات إيَِّنَدهم إىل ثقافــات وَمــِعوَُّنــل وَتباِئــعوب و َقاس إىل ُشــالغايـة مــن اخــتالف النَّ
ل تتمثَّـ  ييّنمح الـدِّ سـا يمة التَِّق ض، حيث بات واضحا أنَّعاُرل ال التَّكاُمن ،والتَّطاُحعاون ال التَّال، و التََّتِتْقش ال االعاُيوالتَّ

ا مـ  دِّرُيَقـ ة ،وقليَّـ ة وَعدانيَّـ ْجة وُوعطيـات نفسـيّ  مـن مُ  (ز األفـراد يِّـ َمُي)ما  َيْحَترمع ،ونوُّلتَّا لَبْقَيالف،وخِتالبا ُيِقرُّيف كونه 
نـوان  بقائـه وعُ  رُّوده وِسج، وهي سبب ُو ُمستقبلهيه جبديد فيها قديم ماِض تزَجة اْمنات ثقافيَّوَِّكب من ُمشْع ـّلبـه كـ تصُّخْي
  م. حضار ةالكلمة ـ بتصّرف ـ             ! الّتسامَح فالّتسامَح...سهجود نْفالُورورة َض ح ضرورّيساُمالتَّلذلك فته ويَُّه

                                                                                                

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ّصـــــنَّــــها الــــعاجلة اليت ُياسّيــــة األسد القضّيدِّـــَح -1   
 "َدنّية " و " الـَم شعاُيـالّت" :  حنيالـُمْصطل رح ـــــــــــــشا -2   
 مـــــا الـــــذي جْيمع الشُّعوب ؟ ومـــــــا الــــذي ُيَفّرقــها؟ -3  
 عوب ؟ـــــــــالف الشُّـــــن اختـــــــــــــــاية مــــا الغــــــــم -4   
 .تسامحب ُمشْعاجلزائريِّني  د أنَّؤكِّدالئل من الواقع ُت ِطأْع -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 استخرْج مـــن الّنّص أسلوب إغراء مبّينا صورته. -2
 ني.َحـذٍّْر من الَكَراهَية و احِلْقد بُصورتني ُمختلفت -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 .«ُمستقبلهيه جبديد فيها قديم ماِض تزَجاْم»تأّمل العبارة :  -1  

 .ا بــديعّيا نحسُِّم هااستخرج من -ب  .هاسّم الصورة البيانّية في  -أ                               
 سلوبه ؟ ) مع الّتعليل (و ما أ ؟منط الّنّصمـــــــــــــــا  -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    الكراهّية »هو نتيجة ِلغياب التَّسامح و انتشار ِصفة روب  و نزاعات م اليوم من ُحاَلعانيه الَعر ما ُيَثإّن أْك » 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، منها اكتب مقاال ُتبّين فيه مظاهر الَكــــراهّية و أسبابها و ُطرق التَّخلُّص . 
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 يِمعو هلا َفْديب وَيْلها َقُدـــــجَِّمُي          ي      ِموفـي َد (ياِنَسيف ِلـواها َه)بالدي 
 ميََّتمل ُي إْن بِّاحُل يفِ ِلوال يف َح                (بُّ بــــالَدُه ِحال ُي) ْنفيـــَم يــَرَخوال 
 ِمَجْعَأ ّلوقه ُكــوانًا فـــيَح ْنـــُيك            ها    َلـــْضُد َفَحْجــِوِه دارٌُ فَيْؤــــُت ْنـــوم

 مــــَـّنَرَتناِفه َيـــــــْآواُه يف أكــــــَف           ُه     ــّشجاء ُع ري إْنـّـالط أّن َرــــــَت ْمـَأل
 (ميَتـيْن)سى إليهنَّ ـأْم داء وإْنــْف            ن هلا    ُكَيم ــَل ْناألوطاِن َم َنـــوليَس م
 (مَلــْثات بأظاِدنون احَلـه ُفجْبُت )           نَس حقها    أو َي ناـــلِم األوطـــْومن يظ

 ؟ملَّبُس اُس إاّلـّـى النـّـقَرَتَي ْلـــَوه                اهلاـــــَرج ع األوطاَن إاّلـــَفْرا َيـــوم
 مَمْذـنه وُيـــغَن عــَتْسعلى قومِه ُي           ل بفضلِه    َخْبَيـــيُك ذا فضٍل ف نــــــمو

                                                                                  مصطفى صادق الّرافعّي  

    

  رّي : ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 مــــــــــــا الفـــــكرة العاّمــــــــة للــقصيدة؟  -1
 نافــه. ـــ، أك ـمَمْذُيمفردتـــني: ـاشــــــرح ال -2
 استخرج من القصيدة واجباتنا حنو الوطن.  -3
 مـــا هي موانع الوطنية من خالل القصيدة؟  -4
 ـرفع الـــــــوطن يف رأيــك؟ ـكـــــــيف نـــــــ -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 .نبط من البيت األخري أسلوب ذمِّ بُصورتْين ُمختلفتْينــاســت -2
 علِّـــْل. ؟ـَجــم ، َأْظـَلــم [ أيُّ االْسمْين اآلتيْين اسم تفضيل : ] َأْع -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ـها. ــــمن البيت الّسادس صورة بيانّية و اشرح استخرْج -1
  ره.  مِّتفعيالته و َس عروضّيا البيت األّول، ضْع اكتْب -2
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     ند الّشبابضعـــف الوطنّيـة عـ "عاجلة ظــــــاهرة:تاج إىل دراسة و ُمجتـماعّية اليت حتـالظـّــواهر االمــــــن"         

    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، واطنةُمـر فيه الّشباب  قيقة الوطنّية والقاال تذّكـــــــم اكتْب . 
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والقـائمون علـى    .وترفيهّيـة  المّية وتثقيفّيـة ة: إْعمجَّ دــــفوائلفزة ـّـرض على شاشة التْعالّتي ُت لربامجأّن ِل ال شّك            
هـام  ِتبإقبـاهلم علـى الْ   شاهدين والّظفـر ـُمقطاب انتباه التى الوسائل واألساليب الْســّـبشت (جيتهدون)لفزّي ــّــالت البّث

رحـون  ْبالـذين ال يَ  كـثريون هـم األطفـال    ...  هارــّــ ختلـف سـاعات الّليـل والن   ضّية يف ُمالِف رضون على الّشاشةْعَي اــــــــم
غرقـون يف  َيوأعمـارهم فَ  (يتناسـب  ال)نـف وخيـال    سلسالت وأفالم فيها ُعف ُمَغشاهدون بَشلفزيون ُيـّـمقاعدهم أمام الت
 تائجــّـــ الن ظهم مـن ختـّيالتهم إالّ  وِقوال ُتأبطاهلا ما مثل صبحوا يوُي مني بأْنـِصّورات اخلاطئة، حالــّـأعماق اخليال والت
ــّـذا( اخليال الباطـــــل .نّبههم للخطرُتالّدراسّية الّرديئة َف  !فال )حب

تأخـذ   وال، سلية ـــّ فس والتــّــ رويح عن النــّـللّتثقيف، للت نارةَملفزة ــّـتكن التْلَو،  أوسطهااألمور  مة أّن خريْكاحِل      
درك األطفال أّنها سـالح  ُيْلَو ،يأخذ كّل منها نصيبهْلَف.منيّث على حساب السَّلهي مشاهدي براجمها بالَغمن وقت الّدراسة فُت

ـ َو، ينتبـه األوليـاء باخلصـو،    ْلَو ،بهم (يضّر)فيدهم وفيها ما ُي اـــــــــمبراجمها  يف ،ذو حّدين  لهم حازمـا ــّــ دخكن َتَيْل

 أمام ما حيدث. تفّرجنيُمفوا ِقَيلفزيون وال ــّل للتبرتشيد مشاهدة األطفا

                                                                                            جمّلة عرفان ـ بتصّر ف ـ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
ــّــة للــــــــــــــــــــــرة عـــــــــــكــــــف رْحــــتـــاق -1  ّص.ــــّنــــام
 ." ّثـــــــــَغــــرحون " و " الـْــــبـى : " ال يــعنـرح مــــــــــــــاش -2
 زيون على األطفال.ـــــــــلفار الّتــــمن الّنّص أخط تخرْجـــاس -3
ــّــلفزيو -4 ــّــعامل مع الت ــّـريقة املثلى للت    ن حسب الّنّص.ما الط

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعـراب ُجـمل مـا بــيـن قـوسيـ ،وطرـحتها سمات اليت تَأْعِرْب إعراب ُمفردات الكل -1  

ــّــلـــــــــ: الْرــــــــــــــــــــغِّــــــَص -2 ــّــاشة ، الت  فزة ، هـــــــــم.ـــــــــش
 ه إىل الّصيغة األخرى.حّددا عناصره. ثّم حّوْل: أسلوب ذّم مٌُمن الّنّص تخرجاس -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
ــّــّص ؟ دّل على ُمـــــــــــــــــــــــا منــــــــــم - ــّــراته.ــــــــط الن  ؤش
 هما.يعّيا و اشرْححّسنا بدمن النـّصّّ: صورة بيانّية و ُم استخرْج -2
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     ــّــلفاز س»:  قرأت شعارا يقول  « نـــالح ذو حّديـــــــالت

   كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،يف هذه الفكرة  توّسْع . 
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 قاـــِــّقا يا صاِحَبيَّ ِإىل الِلَفِإىل اللِّ        يُل َوحاَن َأن َنَتَفرَّقا    ـــــــحالّر زفَأ                                                 
 (َأن َأغَرقا)دُت ِبَأدُمعي ــــَحّتى َلِك         ِمَن اأَلسى  ( َفَلَقد َبَكيُت )يا ـَتبِك ِإْن                                                 

 َرقاــحُأ يُت ِبَحّرها َأْنـــــــنارًا َخش          اِلعي   ــــــَتَسعََّرت ِعنَد الَوداِع َأضوَ                                                  

 (َترُمقا َأْن)كاــسَتطيُع ِمَن الُبال َت         وُننا    ــــاَقٌة َوُعيــــباُدنا َخّفــــــــَأك                                                 

 غاِلُب اأَلنفاَس َكيال ُتزَهقاـــــــــَوُن            (َوهَي َضعيَفٌة )َظراِت َتجاَذُب النََّن                                                 

 (قاـَتَتَدفَّ َأْن)اَدت َمَع الَعَبراِت ـــــك       قاِء ُنفوَسنا     لِّــــــــــــَلو َلم ُنَعلِّل ِبال                                                 

 َروَنقامُل َأبهى ــدنا َوعاَد الشَّـــــُع       َلُربَّما     ــرا َفــــــــــــــيا َصِحَبيَّ َتَصبَّ                                                 

 َتَفرِّقاـُمـِعِه َأن َيجَمَع الـــــــيف ُوس       وى     ــَر الَقطيَعَة َوالنَّدَّــــــَق الَّذيِإنَّ                                                  
                                                                                                إيليا أبو ماضي  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
ــّــّص.عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانا ُم اقـــــــــــــــــــــــــــــــرتْح -1    ناسبا للن
ــّـفهما يف ُج اشرْح -2   فيدتني.ـــملتني ُممعين الكلمتني:"  أزف " و " ترمق " و وظ
 سّعـــــــــــرت " و " القــــــطـــــــــــــــــيعة ".ــــ: " تدَّــــــــــــــــــــــــــــات ضهـ -3 

 من القــــــــــــــصيدة مـــــــــــظاهر الفراق و الوداع.  اســـــــــــــــــــــــــتخرْج  -4 
 .ــــهـــــــــــــــــل ، وّضـــــــــــــــــــــْحيف الـــــــــــــــــقصيـــــــــــدة أمــــــــــــ -5 

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعـراب ُجـمل مـا بــيـن قـوسيـ ،وطرـحتها سمات اليت تَأْعِرْب إعراب ُمفردات الكل -1
 .علهاــــها و فــــــــوزن ناُمــــبّيبالغة ــــــيغة ُمــص  -استخـــــــــــــرج من القصيدة:  -2

  ُمــــــبّينا فــــعله و طريقــــــــته. ضيل ـــــاسم تف -                                                                          
 شرحهما. معر ممنوعا ـــــــــبا و آخــــــإدغاما واج -                                                                          

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
ــّــالث كتابة َع اكتْب -1    ره. مِّتفعيالته وَسرموزه  َف روضّية ، ضْعالبيت الث
 رحها.ــــــــــــــــيانّية و اشــــــورة بـــــــصيدة صـــــــــن القــــــم استخرْج -2 
ِّــّرّي ، َمــــــــــخب قصيدةوب الــــــــــــــلــــــــــــــأس -3   ن منه.ْيـــــــــل لنوعث
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ــّـعليم الـمبناسبة نهاية ال  نصحهم َت وّدعهم فيها وطبة على زمالئك ُتبإلقاء ُخ َتّلْفــمتوّسط ، ُكـموسم الّدراسّي و مرحلة الت
ــّـحلي باألخالق الفاضلة.             ــّـهم على الت    مبواصلة اجلّد و العمل و حتث

  ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك . انقل خطبتك ، 
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  !! شيَخَت رها أْنَدال متوت، لكن َقحتيا و ائل اإلعالم القدمية ـــوَس           
روب بًا إىل جنب مع ُضْنَج اّيـــَحواصل طريقه ُي تاب أْنهل بإمكان الِك)نتساءل( :  ناْذة، أَخقمّيورة الّرــّدايات الثنذ بُم          

نرتنيت، وظهور جيل جديد نشأ خول إىل اإلالدُّ ةوَنُيُلهيار بسبب دًا باالْنهّدُم تابالِك بحقد أْصفكنولوجيا اجلديدة؟ ـّـالت
 سوْرَتميناء الذي ـ" الْلوَغع "ُغِقْوح َمسبة للكثري، أصَبنرتنيت. وبالّنبه اإل (رــّقَوُي)ذي ر اّلْدب بالَققري الكتاْودم َتعلى َع
سون دّرُمـع الّجَشمراجع. كما ُيـال و بُتُكال فِّقام َرَم واسيبهمَحكتب يف َمـال حْطَسهم عن احلقائق، وأقاموا ِثن ْ ُففيه ُس

 دلـــــب يف اإلنــتــرنت  منزلّية و مشاريعــــــــهمـالة ألداء واجباتهم اسّيـــمعلومات األسـن الــــحث عــــفال على البـــطاأل
 رنت.ـــعلى اإلنت االعتمادس العادة ــــــــــبْئمكتبات . َفـال خدموا(يسَت أْن )

                                                                                                                      رياض عبدالغين  / موقع مقاالت  ـ بتصّرف ـ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
ــّـّصــوانا مناســــــــــــــــــــنـــــــــرح ُعـــــاقت -1  . با للن
ــّـفها يف مجلة مف -2  دة. ــياشرح معنى : " ضروب " و وظ
 يار الكتاب.ــــــباب انهــــــن الّنّص أْســـــبط مــنتـاْس -3
 ؟رنتــــتماد على االنتــــــتائج االعـــــــن اذكر بعض -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 . نل مـــا بــيـن قــوسيـإعــراب ُجــــم ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ث ".ــبحـــــــهور " و " الـــــن: " ظــــــْبالغة من الكلمتيُمــــغة الــــــــاسم التـّـفضيل و صي ْغـــُص -2
 . هـو إدغاما واجبا و اشرح  - حّددا عناصره .ّم ُموب َذــــأسل  - ن الّنّص:ـــــــــــــــــــــم استخرْج -3
ــِــــــْل بيـْـــن الكـِــــــــتاب و اإلنتــــــــــرنت فـــــــــــــي : " الفـــــــــائـدة " .فــــــــ -4  ــــــــــــــــاض

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 و اْستخِرْج منها:   « !! شيَخَت رها أْنَدال متوت، لكن َقحتيا و ائل اإلعالم القدمية وَس»تأّمل الِعــبارة :  -1  

 .ُصورة بيانّية و اشرحــــــها -أ                                             
 ُمحّسنا بديعّيا ُمبّينا نوعه. -ب                                           

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ينهما جدال حاول فيه كّل منهما أْن ُيْقِنع اآلخر أّنه األفضل.التقى كتابٌُ مع اإلنرتنت ، فدار ب 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، تـــــــــــــخـــــــــــّيْل هــــــــــــذا اجلـــــدال و انـْـــــــــُقــــله . 

 
 

 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتابَعة الّرــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ــّسلية . فإذا ُزالرآه ف، نا ال علْيوَّاهلاتف اجَل رَقأْش                ك يف ـته معَسْلَج َلَوأْطى َضهم  أْمَدأَح َتْربعض وسيلة للت
 مع غريك... محمولـال احلديث باهلاتف

 ِصحابي ِل َمـــــــَودَّةي ُأِكـــــــّن ـــــــإنِـّ          هُتْدَصَقــَف )بـــــٍةْرُغ ْنى ِمأَت(قــالوا                                             

ــَ                                              بابــــن األْحمـِ)يه ـــــوافُت (ُكــــــثروا       فا ــــواِتَه بأنَّ )ديـــــْبُي أْن(ـــأراَد فـ

 ـــــوابيى َيُردُّ جـََبَأــــاَءلــــــتـــُه َفَس        ي حينما ِكْحوِل َيُممْحـال ـاتِفباهلــــ                                           

ــَألـْوَس                                             وابيـــاَر َصَطَف)ي ِذــــــْهَي (ى بهوَمَض      ه داَرَأَف اِلِهـــــــــــن حــــتــُه ع

 صابيْعَأ فْتـِلتــُْن فُأـــالرَّني عـــــــاَد         ه ـُتْثتـّـــى إذا َحــــــــــدَّى بِه َحـــــوَرم                                          

 الباِب راَءَوجــــــــــّوالي   ذُتــــــفأَخ           ـــَتحّدثيّدُه لـِكـّرُت كـــــــــيَف أُشــــف                                          

ــَصَِّص عـوَهـــَتفُت للّرقم ال                                          ــّرحاِب محمــــولـال فأجاَب يف        نده ـــُمخــ  بالت

ــّــقاِء َف          )ْيَك ـــــن شارَبـــَعْلَي (ُهاللَّ : ـتُهــْيناَد                                           ابيــــَهحــــــاَن وقُت َذإىل الل
                                                                                        

    

 :   رّيــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 نوانا مناسبا للنـّــّص.اقرتح ُع -1
ــّـف:" ُأثمَّ           . ذي هِْيه ، َيواِف: ُت اشرْح -2  من إنشائك.  ة" يف مجل نُِّكوظ
 الّزائر و أفقده صوابه؟ ما الذي أزعَج -3
 ما احليلة اليت استعملها الّزائر للحديث مع صديقه؟ -4

 :   ـغـــوّيــّلــــــاء الـــــــنــــــالب -02
 ن.وسْيـــفّيا ما بني قــــــّط و وظيــــــّيا ما حتته خــــفصيلـــت رْبــأع -1
 م تفضيل و فعله.اْس  -.        ببالغة ووزنها صيغة ُم -أمن السـّــند :  استخرْج -2
        ." فــْيالضَـّ ِلاُهَجَت" ــــا " من: " إيَّ  بـ َزمالَءك   ْرذَِّح -3
 ت " يف مجلة من إنشائك.ْركَّمن الفعل " َف ّجْبتع -4

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ك"بْين شاِرَعْله َي" اللَّ     و    اهلاتف" " أشرَق سّم الّصورتني و اشرحهما يف:  -1  

 روضيـّــا البيت الّرابع.َع ادرْس -2
 ة ؟ ّصة اليت جتدها يف القصيدما عناصر الِق -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    تغّيرت. ه قدة مّرة  ثانية فوجد تصّرفاِتصديَق اعُرزار الّش 
     ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك خرى معه ّصة ُأِق تصّوْر ،. 
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   قال الّشاعر الفلسطييّن : هارون هاشم رشيد بة ...غتَصـُمهم الدة إىل أرضْول الَعشّردون  يعيشون على أَمـُمالفلسطينيون ال
 ُمَشــــرَّدا              أنـــــــا لْن َأَظلَّ ُمــَقــيَّـــــدا (لْن أعــيش)أنا                                                  
ــَـــدوا َسأْز               َحـــــــُف ثــــاِئرا أنــــا ِل                                                   ُمـــتَمرِّداي َغدٌُ و غ
 (و هي َتْجتاح الـَمَدى)أنا لـــْن أخــــاف مَن الَعـوا              ِصف                                                  
 َدمــارا أْســــودا (اليت               َتــــــْرِمـي )ـَن األعاصــريو مـــــ                                                 
 أنـــــا ناِزحٌُ ، داري ُهــــــنا               َك و َكـــــْرَمِتي و الـَمْنَتدى                                                 
 ُمـتـــــَشرِّداُهــنــــــاك و لـْن أظَ                 ــّل بــغيـْـــــره وطِني                                                 
 َســــــأِعـــــيُده و أِعــــيـده               وطـَـــــنوا عــــــزيـــزا َسيِّدا                                                
ــَــْيــــشا َأْوَحدا                                                  سـَـُأزْلـــــزل الّدنــــيا غـدوا              و َأسـِـــرُي ج

  فـــي مـْوطـِـــين              َهْيهات أْنــــَس الـَمـــْوِعــدا مـَْوعـدٌُِلي                                                
                                                                                                  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
ِــِّص القــصيـدة فـــــــــي فـكـــرة عـــاّمــــة. -1  خلــــــ
 اشرْح بالـُمرادف: " الّنازح " و بالـُمضاد " ثائرا ". -2
 اعر للــــعدوِّ الّصهيوني ؟ و لـمـاذا؟مَب َرَمـــَز الّش  -3
 استخرْج من القصيدة العبارات الّدالة على عزم الّشاعر على العودة إىل وطنه. -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 أعرْب إعراب مفردات ما حتته سـطر، و إعراب ُجمل ما بيـن قوسْيــن. -1
 .لة تقّدم فيها الـمبتدأ و جوبا و أخرى جوازااستخرْج من القصيدةمج -2  
  ؟أيُّ االْسمني اْسم َتْفِضيل ِمْن بْين :  ] َأْسَود ، َأْوَحد [ مـــــــــع الّتـعليل  -3  

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 البيت الّثالث . -سمِّ و اشرْح الصُّورتني البيانّيتني يف :  -1    
 البيت الّثامن. -                                                                                               
 هـــــــــل القصيدة من البحور الـمدروسة ؟ لــمـــــــاذا؟ -2    
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ة الالَّجئني الفلسطينيني ، فآلـمك حاهلم و قرَّْرَت مساعدتهم.شاهدت شريطا تلفزيونّيا ُيصوِّر معانا 
     ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .ِصْف ما شاهدَت ، موظِّــحا طريقة مساعدتك هلـــم ، 
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ـ َت ومل ،رقوالّطـ  واصالتـُمالـ  وسائل مقدَُّتِل نظرا لةسْه يةـــملَع اهلجرة أصبحْت قْدلـ            بيعيـة الّط احلـواجز  دُع

 ةالبشـريَّ  كاتحرُّالّت ازدياد على أيضا (اعدـــس) اّمـوم .آخر جزء إىل جزء من اإلنسان كحرَُّت أمام عائقا لشكُِّت
ـ  وةقْسـ  مـن  صخلُّوالـتّ  ات،الـذَّ  وحتقيـق  جاحوالنَّ للعمل ةَييِّط صاَرُف يحِتُت الّسّكان (َتْجـِذب) مناطق ظهور  روفالظُّ

 تواجـه  الـيت  والعقبات شاكَلـمال أكثَر اــــــم ولكْن .األصلي نِطْوـَمال يف ةاالجتماعّي أو ة،االقتصادّي أو يةاّدـملا

 الوافدين استيعاب يف األخري هذا بةرْغ ، وعدم اجلديد جتمعلـما مع فكيُّوالّت مأقُلالّت عوبةُص مثل ! هاجرينـمال

 فضـال  هذا فيه (أْن يندجموا) دون ولُحَت وقوانني وقواعد عراقيل عْضوَو محركته ييدْقَت و ،[صاصهموامِت] دداجُل

ـ  سـتويات ُم لـون ميثِّ انهاكَُّس من لعدد ولالدُّ قدانُف عن  رةْجـ ِه] عليـه  طلـق ُي مـا  وـــــــ ه و رةْبـ لـم واخلِ الِع يف ةعالَي

 .ةالبشرّي فاءاتالَك هذه يف للخسارة ةَضْرــــــُع ولالدُّ أكثر اميةالنَّ ولالدُّ رعتَبوُت.[ قولالُع
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ــاعــــدت فـي تـْســـهــيل اهلـــــــْجـــــــرة ؟ مــــا هـــــي العــــــــوامل الــــتى ســـــ -  1
 اســـــــتـــــخــــــــرْج مـــــــن الـــــــّنّص دواعـــــــي و أســـــباب اهلـــــجـــــــــــرة.  -2
 الـــــّنّص.للـــــــهـــــــجـــــــرة نـــــــــتائــــــــج خـــــــطيــــرة ، ُدّل علـــْيـها مـــــن  -3
 . وركِّْبهما يف ُجملتني ُمفيدتني. «الّتكيُّف  »و    «االندماج  »اشرْح الـُمْصطلحْين :  -4
 مـــــتى تــــــكــــون الــــــــــهْجرة ُمــــــــفــــــــيــــــدة فــــــــــي رأيـــــــــــــــــك ؟ -5

 :   وّيــّلـــــــغـــاء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 فــــي الّنـــّص أســــلوب تــــــــعجُّب ، استخرْجه و بيِّنْ  عناصره.ثمَّ حوِّله إىل الّصيغة األخرى. -2
 َن الــــــــهـــــــــْجــرة بطـــــريقـــَتـــيـْـــن ُمـــــخـــــتـــــــلفـَـــــتــْيـــن.حـَــــــــــــذِّْر مــــــــــــــــ -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ســمِّ و اشــرْح الصُّــورتني البــيانّية فــي اجُلــملتني الــواقعة بيــن مـــعكوفني ]...[. -1  
  .ــــا نــــــــمــــط الّنــــّص ؟ و مــــــــــا جـِـــْنــــسه األدبــــــــــّي ؟ ) مع الّتعليل (مــــــ  -2  

  وّظـــــْف كــــــلمـــــة " الـُمـــــــــهاجر " فـــــي تـــــــشبــــيه ُصــــــورة بُصــــــــــــورة. -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ... تـــــخــــيَّــــْل نـــْفــــَسَك ُمـــــهاجــــــرا يف بـــــالِد الـــــُغْرَبة الَبـعـــيـدة 
     ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .اكُتْب رسالة لوالدتك تعبُِّر هلا فيها عن حياتك يف الغربة و الّشوق ل هل و الوطن ، 
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 لكوِت ،ةوّيَدالَي غالل ْش األسبوع يف ساعة لنا (صواصََّخ) أّنهم مدرستنا، على القائمني بريتْد نْسُح مْن كان                 

 اخلشـب  يف رـْــ فواحَل جارةـّالنـ  أدوات ثَدبأْحـ  ُمَجهَّّـز  لـــــ غْشَم لنـا  كـان  فقـد  .عنـدي  اعاتالّسـ  عـَتـأْم ْنِم اعةالّس

 يف باتـَشـ ـَخ علـى  وعضـالتي  وقليب ريـْكِف بكّل بَُّكـْـأن إذ نفسي، ىَسأْن أْن ينـُعَسَي كان ْمَكـَلو .تبالُك يدـــِلـْجـَوت
 هفأمسـح  ! جبـيين  من بَـّـيتصب ذيـــــاّل (العرق بَيـْـأط) اــــــوم .ورةلُص إطارا أو اولةـط لحّوَتـَتها ب فإذا،  يدي

  .اإلبداع ةذَّـَـلـِب عرأْش ينـّـألن اذا؟ـملو!   قله حالفاّل يفعل مثلما بيدي أو مبنديلي
 اهب فإذا عر،ـّـوالش رـْثـّـالن من بقواِل يف (الكلمات بُكيْس) الذي وهــفّنان ـوال  .(محراثالـ يصنع الذي وه) بدعـُمال

 فـــــحـَــّبذا الــُمبدع .، رمشاِع ُضــِبْنَت وقلوب أفكارا، ( ُجّهـتتو) أدمغة

ـ  رميةــــــ جـَــل اـّهإنـ            .ـمبدعونالـ  هـا في يقـلّ  وأن دارس،الــم  رـُــ تكث أْن األعمـى،  العصـر  جـرائم  مـن  راءنْك

ــَكـَـــــف  أْن أو احلـائط،  يف سماراِم (ّقتُد أْن) تستطيع يه وال جال،ـْـنِم أو والْعِم يداه سْتـمل اَم طالب من ْمـــــــ

   ! إبرة بـْقـُـث يف خيطا دخلُت

                                                                                 ميخائل نعيمة / سبعون ـ بتصّرف ـ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ــــّص. ـاّما للــــــــّنــزى عـــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــتـــرْح مـــــغــــــــــــ -1   
 َم اعترَب الكاتب ِحّصة األشغال اليدوّية من أمتع احِلصص الدِّراسّية؟ِلـــ  -2
 مـــا الـُمشكلة الــــيت تـُعاني مـنها مــدارســنا ؟ اقتـَـــِرْح حــــــلوال هلا. -3
 . «لّتـــكــيُّـف ا »و     « بُّـــــَكـْـــــــأن »اْشــــــرْح  الكـــــــــلمــــــــتْيــــن :  -4

 مـــــــْن هــــــو الـُمــــــبــــــدع احلـــــقــــيـــقّي فـــــي نـــــــــــــــظرك؟ -5 
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.وسيـإعــراب ُجـمل مـا بــيـن قـ ،وطرـحتها سـمات اليت تراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْع -1
  ، اســـــــتخـــــــرجه و حــــــــــّدْد عـــــــــــناصره. مدحفـــــي الــّنّص أسلـــــــوب  -2
 استـــــــخرْج مــــــــن الّنّص : اســــــــــم تــــفضــــــيل و صــــــــيغة ُمـــــــــبالــــــغة . -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
            : ُمــــــحّسنا بديعّيا ُمبّينا نوعه.    -بورة بيانّية و اشرْحها .             ُص -أاستـــخـْـــرْج من الّنـــــّص 

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     ، داها.ـــــإح فّضُلو ال شــــــّك أّنــــــك تُُاحِلصــص الدِّراسّية كثرية 
    ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .ِنْع زميلك بأفضلّية هذه احلّصة أْق ، 
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ـ  أْن) اناإلنَسـ  مـنَ  يطلـبْ  مْل ذاهوِل .والّذاتّية  ةـّيِدْرـَالف ينِد سلْي المـــــاإلْس                ـ ْنَي ثـمَّ  (نؤِمـُي  أو د،تعبَّـ َيِل لِزَع

 بـني  لـه  لةِصـ  ال أو ،[نياالـدّ  ِهــبا مـن   ار اآلخرة، راِغــــبا فـــي اس،ـّالن احلياة،ومع يف مكــتـــوف الَيــَدْين يقف]

 فـــِنْعم األديان اإلسالم. .اهيــــف (شونـــــعيــي نــــالذي)
 احليـاة  علـى  لواَخْدَأَف مواضعه عن الكالم فوارَّـح بالذين (تَيِلـُـتـاْب قد) ابقةالّس ةماوّيالّس األديان كانت إذا            

 االحنـراف  ذاهـ  ...ينالـدِّ  رهْوَجـ  عـن  الكـثريين  َفَرَص ذلك فإّن ل،ـَمثـَـال اهواعتربو (اهعوَدـتـاْب) ةيَّـاِنَبْهَر ةينّيالّد

ـ  ينالـدّ  معنـى  راكإْد يف اناتَيالـدّ  بعـض  اعَبـْــ أت أصـاب  الـذي  ـ  تهـومسؤولّي  بِـّنـ َجُي أْن القـرآن  أراد الـذي  وهـــــــ
 اتالذَّ عن البحث ىعدََّتوَي بالعمل، إاّل ملْكَي وال ةالفردّي دين ال ةمعّيَتْجـُمال دين اإلسالم فكان . منه نيسلمـمال

 .ةروّيْخواأُل ةنيوّيالدُّ موعْجـَمال ومصلحة أيضا اآلخر عن البحث إىل ةاألخروّي اهومصلحت

ـ  واجلبـال  واألرض مواتالّسـ  على اللَّه اهَضَرَع اليت األمانة أو ةسؤوليَّـَمال معنى وه ذلك              اـَهنـ ْلِمْحَي أْن نْيَبَأَف
 . فالـمسؤولّية ! الـمسؤولّية !                سانـــــاإلْن اــهَلَموَح

                                                                                                                                     عبد الكريم غالب / جمتمع الـمؤمنني ـ بتصّرف ـ  
                                                                                                  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 عاجلــها الكاتب يف الــــــــّنــــــّص؟ ــــــكرة اليت ُيمــــــا الفـــــــ -1   
 بّيْن ـ من خالل الّنّص ـ  االحنراف الــذي أصاب الّديانات األخرى.  -2
 اإلســـــالم ديــــن الـمسؤولّية ، وضِّــْح ذلك مـــــن خــالل الّنّص. -3
 . «ــــتـــدع اب »و     « الّرهبانّية »اْشـــــــــــرْح  الكـــلمــتــْيــــن :  -4

 ِايِت بأمثلة و شواهد ُتؤكُِّد بها على أّن اإلسالم دين الـُمجتمعّية. -5 
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.وسيـإعراب ُجـمل مـا بــيـن ق ،وطرـحتها سـمات اليت تراب ُمفردات الكلَأْعِرْب إع -1
 ورته  وُحْكم َحذف فعله.ـــــبّينا ُصــــراء ُمـوب إغـــأسل -: أ ن الّنّصـــــــخرْج مــاست -2

 أســــــــلوب َمـــدح  ثــــــّم حوِّله إىل الّصيغة األخرى. -ب                                                               
 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03

    ارة الواقعة بني مكوفني :استـخـْرْج من العب        
 ُمــــــحّسنا بديعّيا ُمبّينا نوعه.   -بصورة بيانّية و اشرْحها .        -أ                                                                    

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ـالم إلــــــى الـــــّتـــــــــعـاون و الـــــــــــــّتضامن و الـــــــّتـــــــــآزر.يــــــــــدعــــــو اإلســـــــــ 
      ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .اكُتْب نّصا ِحجاجّيا تبّين فيه  مظاهر و أهمّية و  فوائد  الّتعاون ، 
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كون بأفكار ـفمن ناحية جتد من يتمّس ا!!؛ـّـناقضات الكثرية، فما أعَجَبه حقـّـبالت ليءَمنا نا وجمتمعاتـتـمَّواقع ُأ إّن           
دعـوات   ةـأّيـ سـتميتوا، ويرفضـون   دافعون عنهـا دفاعوـا مُ  ، وُيـ (ه بهـا مـن سـلطان   مـا أنـزل اللَّـ   )عتقدات وأساطري وتقاليد وُم

، ولسـان حـاهلم   (منعفـا عليهـا الـزّ   )نسـج اخليـال والـيت     مـن  يـــــ خلي عن هذه األفكار واألساطري اليت هـّـمستنرية بالت
باع هـذه األفكـار وهـذه    ـّــ حـاولون إجبـار اآلخـرين علـى ات    [ وُي74]الشـعراء:   { َبْل َوَجـْدَنا َآَباَءَنـا َكـَذِلَك َيْفَعُلـونَ     } :يقول

ل ـــ صََّنحتـى تَ  محاربةـأشـّد الـ  اربتها قاليد وحمـّـقاد هذه األفكار والتِتقاليد، وعلى اجلانب اآلخر اد من ذهب فى اْنـّـالت
 واب واخلطـأ وبـني احلـقّ   ـبـني الّصـ   (قفرُِّي أْن)تلط عليه األمر فلم يستطع اْخ ة تلو األخرى، ثّماَدلو األخرى وَعمنها فكرة ِت

، وَلْيَتهم مع ذلـك  (قل فيهاالع لِمْعُي )أْنمى دون أْع تقليدوا دهاـّـقلوُي( ة ـر مبظاهر احلضارة الغربّيِهَبْنَي)والباطل ، وأخذ 
 يأة الـرّ ـرّيـ س وُحَبْلـ كس فأخذوا مظـاهَر وشـكَل هـذه احلضـارة مـن مَ     هم فعلوا الَعـّـ، ولكنطأاألْخوتركوا  األصّحأخذوا منها 

حيح منهـا وهـو االهتمـام بقيمـة العلـم      ط، وتركوا الّصـ ـهلا وال راب ضابطة كاذبة ال ـة شخصّيـمزعومة وحرّيـعبري الـّـوالت
 ؟           وراتُظمْحـها الــمات ويستبيحون بُراحُلة هذه اليت ينتهكون بامسها حرّي أّيــــف .العملو

                                                                           جمدي داود ، موقع األلوكة ـ بتصّرف ـ 

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01

 كار األساسّية للّنّص ؟ــــــاّمة و األفـــــــا الفــــــــــــكرة العــمــــــــــ -1 
 لمتـــني من الّنـــّص: " ختّلى" و "يتعّدون".ــــــــرادف الكهــــــات مــ -2
 نهما الكاتب؟ـــــــــــناقضني الذين يتــــــــــــحّدث عمتــــــا المـــــ -3
 ني ؟ــــــــــــــــــال الطـّـــــرفمّيزات كـــــــــــــر و مــــــــا مظاهـــــــــم -4
 ة حسب الكاتب؟.ــــــــفيد من احلضارة الغربّيمــــاذا جيب أن نستـــ -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعراب ُجـمل مـا بــيـن قوسيـ ،ورطـحتها سـمات اليت تَأْعِرْب إعراب ُمفردات الكل -1
 ـوبا.مجلة تقـّدم خربها وج -ـيل و فعله.اسـم تفض -ناصرها ثّم حّوهلا إىل صيغة أخرى.ب و حّدد عصيغة تعجـّ -ّنّص:استخرج من ال -2
 " ، وهل جيوز تقدميه؟ عّلـــل. " ينــــــــتهكون احلرمات : مفعول به يف اجلملةـحّدد ال - 4

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 استخــــــــــــــــرج من الّنــــــــــّص حمّسنني خمتلفني. - 2     ما نوع اإلنشاء يف آخر النـّـّص؟ و ما غرضه البالغّي؟  -1
  " من نسج اخليال ياليت هملة " ... سّم الصورة البيانيّة يف اجُل -3
 : ــــاجــّيـةالوضــــعـّيــة اإلدم -04 

    الحظت زميلك يقّلد الغربيني يف كّل شيء و يرفض كّل تقالده. 
   يا إىل األصالة مع االنفتاح على كّل داع مجتمعـاكتب خطبة حتذر فيها من التـّـقليد األعمى مبّينا مظاهره و آثاره على الفرد و ال          

  .مفيد.موّظفا ما أمكن من مكتسباتك            
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 ُخسراُنَر حمض اخَلري ـــــــورْبُحُه َغي         ي ُدنياُه نقصاُن       ـــَمرء فـاَدة الــــــــــزي                         

 وِخْذالُن (جزـــــــــإنَّ ناِصَرُه َعـــــف)      َلٍب         ـــــــِر اِث يف َطـتعاَن بَغيـــــِن اســَم                                 

 اُنــُن إْن خانتَك أركـــــــــالرُّْك ـُهفإنَّ        َك َ بِل الدِّيِن ُمعَتِصمًا        ـُدْد َيْديـــــاشف                                 

 اُنــــــإحس اإلنساَن تعبدما اسـفطال            لوَبُهُم    عِبْد قـاِس َتسَتـّْن إىل النـــــأحِس                                 

ــِعلى احَلق           ُه    ـــيَس َلـــاعًا فلـّْن كاَن للَخرِي َمنــــــــَم                                   وانٌُ وأْخداُنـيقِة إخـــــــــ

 ـّـانتـاُل لإلنسان َفـــــــــــمـإَليِه وال                (اُس قاِطَبةـّماَل الن) ماِلــَمْن جاَد بال                                 

 ذالُنــالَعنِي َج (َوْهَو قريُر)اَش ــــوع          لْم من غواِئِلهْم      ـــاَس يسـّساَلَم الن ْنــَم                                 

 واِن َهذا الَعصِر َخّواُنــــلُّ إْخـــــــــَفج             ْم   ـــهـّْش عِن اإلخواِن يقِلــّـْن ُيَفتــــــَمو                                 

 (ُد باخَلرياِت َكْسالُنـــــــيسع)فليَس         بها        ـُاِت تطلـريــــــكاُسَل يف اخَلـّـَدِع الت                                 

 ِتبياُنغي التِّبياَن ـْن َيْبَتـــــــفيها ِلَم           ثاٍل ُمَهذَبٍة     ـــــــَر أمئـــــــذها سواــــــخ                                 
                                                                                       ـّيأبو الفــتـــح البـســـتــــ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــة.ـــرة عامـّــــــــــــــــــيدة يف فــكـــــــــــــــــــــــــــــــخلـّــص القص -1
 ــرادف الكلمتني من الّنـــّص: " خذالن" و "غوائلهم"هـــــــــــــات مــــــ -2
 ـــــــل اليت حّض الشـّاعـر على التـّـحّلي بها؟ــــاعـــــــــدد الفضائـــــ -3
 حذر الشـّـاعر املرء من أمور جتّر إىل العواقب الّســّيــئة ، استخرجها. -4
 اعر بالقرآن الكريم.صيدة ألفاظا تدّل على تأثـّر الشـّمن الق ْجاستخِر -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ْب إعـــراب ُمفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.َأْعــِر -1
 بّينا وزنها و فعلها.بالغة ُمصيغة ُم -من القصيدة: ْجاستخِر -2

 إدغاما جــــــــــــــائزا مع شرحـه. -                                                         
 مجلة تقــّدم فيها اخلرب وجــــوبا. -                                                       

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ة و اشرحها. ـورة بيانّيُصـ  -     ُمحّسنا بـديعّيا مبّينا نوعه و أثره.  –      رضه.ـأسلوبا إنشائّيـا مبّينا غ -من القصيدة:  رْجاستخـ -1
  ره. روضّيــــــا البيت الــــــــــــــّرابع و ســـــــــــــــــــمَِّع ْسادُر -2
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .انطـــــــــــالقا من معنى البيت الّثامن 
    ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتكمجتمع.ـثرها على الفرد و البّين فيه الّصداقة احلقـّـة و مثارها و آقاال اجتماعيا ُتَم ْباكُت ، . 
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ل إىل مرض أن يتحـوّ ـث هـذا الـ  َبـ ْلمبرض من نـوع مـا ، وال يَ   و حيّس إاّل الّصحراءل ْهأ من قى أحدٌُفال يْب ُطْحإذا جاء الَق     
جييئـوا أو يبعثـوا    لكـي  (همُضرَِّحُي)لبلدة ال حيتاجون إىل من األبناء البعيدين من أهل ا وبرغم أّن ىل كابوس،إ هاجس ثّم

 ..تواىل بسـرعة . ـمصائب الـيت تـ  ـيف وجـه الـ   تــقف  ب والكْر تواجه ن أْنِم أضعـفمساعدات ـال فإّن ما يستطيعون ، بكّل
 بعـد أنْ  (ماتـت )ةـمثل حّي مجرىـاليصبح  يف نهايتها ، جتّف ثّم تتضاءل، يةـــــــــــاقوالّس (يرتاخى)ع ْبَـّفحني يبدأ الن]

 .اجلـــــــفاففبئـس الكارثة  ... [ن قشرتهاــــــــى عَـّتخلـــوبدأت ت ،رزقّية ُتكانت َح
 !(جتّف )بح منظر األشجار حنيـــــا أقـــوم اجلفاف ، ول ثّمــبذه األوقات تبدأ األشجار بالّذـــــــويف ه

وتتنـاثر أفـواج    بـار الكثيـف  موجـة مـن الغُ   الّصـحراءشي وختيم على مساء  ي كّلـّتغطل (ّبــــــته) مال تبدأ عواصف الّر 
ميـوت   ْنأ نني البـدّ ـــ الّس ويف هـذه  م مـا. ْؤر بُشـ ِذْنتوم ُيْكَم ل األصوات إىل دوّيوتتحّو ف،َيوالغربان على بقايا اجِل بابالذُّ

 ! ! يـا سـكان القريـة   َرَطـ ! اخَلَرــــــَطاخَل  قائال: الحني يصيحوهنا جتد أحد الف اس واحليوان ...ـّـكبري من النكثري و  عدد 
 ـاذا أعددتــــــــم؟فـــــمــــ ...ذهـعن قريتنا ه ررـــبفعل شيء لرفع الضَّ زمونْلُم -الفالحني -نا حننـّـــإن

                                                                                                   معروف الّرصايف  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 فكــــــــــــرة عامـّــــــــــــــــــــــــة للنـّـــــّص. اقـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــرْح -1

 رب".ــهم " و " الكـــــــــــــــرادف " حيّرضاشـــــــــــــــــــــــــرح بالـــــــــــمـــــــ -2 
 مــــــــــــــــــــــــا أثر القــــــــــــــــــحط عـــــــــــــــــلى أهــــــــل الّصـــــحراء؟ -3
 سب النـّــــــــــّص؟ـــمــــــــــــا هي أّول بـــــــــــــــــــــوادر اجلـــــــــــــــــفاف ح -4
 .حراءّصر صفو احلياة يف الكَِّعاحليوانات ُت أّن على ما يدّل ّصـّمن الن استخرْج -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ـناصره.أسلوب ذّم مـحّددا عـ -  نه.ــر مّذَحُمـن حالة الـِـّبي أسلوب حتذير ثّم - :ّصــّـمن الن استخرْج -2
 وبا.مجلة تقّدم فـيها الـمفعول به وجــ -  ّق منه.ــل الذي اشُتسم تفضيل و الفعا -ب منه.    جََّعَتُمـحّددا فعله و الأسلــوب تعّجب ُم -        

 : ّنـــــــّيـــفـــاء الـــــــنــــــالب -03
 تشبيها صورة بصورة. -   ــنـاسا.جــــــ  -أسلوبا إنشائّيـا مبّينا غرضه.  -من الّنّص:  استخـــــــرْج -1

 .ؤّشـــــــراتهـا منط الّنّص ؟ دّل على ُممــــــــــــــــــــ -2 
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ّـــــــــــــحراء دور كبري يف التـّــنمية.ــــــــــــــــــــللصـ 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،ذّكر فيه بفوائد و أهمّية الّصحراء  جاجّيا ُتنّصا ِح اكتْب . 
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 فَعاشا عـــــلى اإلخال، و اْصطَحبا كْلبٌُ          ـــرأ قـــد كــان يألـَـفه     أّن امـْ ســـــــمعـــــــُت                               
 نـَْهبا فَلْم يــْبق إاّل اجلْلــد و الَعــــَصــبا              (بــه و اجُلـــــــوُع يْنــــَهُبه)فـــَمــــّر يـــْوما                               
 يُزول ُضْعـــفا و يقـــــِضي َنْحَبه سـَــغـَبا               (أْبَصـــــــَره  )يــنفظــّل )يــْبكي( عــليه ِح                              
 لْو َشاَمها جـــائع مْن فـَـــــْرَسخ )َوثـَــبا(        يبكـــي عـــليه و يف ُيـــْمــــــَنــاه أْرِغـــــفـَة                                     

ّــُوا ِلـــِذي ألـَــــم                                   ــَــــطبا            فـــقال قـــــــْومٌُ و قـــْد َرق  يْبكي و ذي أَلـٍم يْستـَــقــبل الع
ِــّـي و يْنُشُب فــيه النـّـاَب               (اجُلـــوع خْيِطفـُه)مـا َخْطُب ذا الَكْلب؟قال:                               ُمـغـْـَتِصـبا ِمن
 الّدواُء ، فهـــل عاجلته؟ فـأبى هــــــذا               زاِهَيةقــــاُلوا : وقــــْد أْبَصــُروا الرُّْغــــفان                              
 مْنكم ُبَكاءو و ال َنْلــــقـى لـَــــــــكم َدْأبا      أِعـــــيُذُكم أْن تـــكـــونوا ِمثـْـــــله فــــــَنَرى                                      

      

                                                                                              حافظ إبراهيم  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 الكلب أوشك على اهلالك.ما سبب ذلك؟ و ما موقف صاحبه منه؟ -1   

 وّضـــــحْْ كـــــيف أنَّ العــــــــالج بيد صـــاحب الكلب.وهل قّدمه؟  -2
 عــــــــــــــالَم يدلُّ تــــــــــــصّرف صـــــــــــاحب الكــــــــــــــــلب؟ -3
 با " .اشرْح الكلمتني : " َنْحَبه "و " َدْأ -4
 ما الِعْبَرة  الـُمستخَلصة من الِقصَّة؟ -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 أعرْب إعراب ُمفردات ما حتته سـطر، و إْعراب ُجمل ما بيـن قْوسني. -1
 ن.دروستْيـــــتْين الـمـــتعّجْب من ُبْخل الرَُّجل بالّصيغ -2  
 ن.  سان إىل الكلب بُصورتني ُمختلفتْيَأْغِر الّرجل باإلح -3  

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ورة بيانّية.ـتأّمْل البيت الّرابع ، استخِرْج منه أسلوبا إنشائّيا و ُص -1  
 القصيدة مـن  ر البسيط ، تأّكْد من هذا بدراستك للبيت الّرابع.  -2  

 : ـــاجــّيـةالوضــــعـّيــة اإلدمـ -04 

    .قرأ أخوك الّصغري الِقّصة فعَجَز عن فْهم معانيها ِشْعرا ، فطَلَب منك َنـثـْرها 
    مكتسباتك القبلّية. ما أمكن من  اْنـــثـُر القصيدة ُمــــراعيا عناصر القّصة.ُمــــــــوظِّفا 
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 إىل لِسـ ْرُتَل هيـدَ ّ إن القمـح؟  اتّبَح (رُذْبَي ووُه) ماءالّس إىل هَدي فعْرَي فكْي مس،الشَّ روبُغ دعْن ح،الفاّل إىل َتْرَظَن هْل               
 ريِّـ َغوُي األرض رابُتـ  همْيـ َدبَق (أــــــط َي) هنَّـ إ إليـه  ْرُظـ ْنا. لَمـ الَع ورةُص الكاألْف امَه على عَبْطوَت ل،األَم اللِظ األعلى قاألُف

 وكـأنَّ  احليـاة  منـه  ثِعـ َبتْن رْبـــــ ق األرض فكـأنَّ . ييهـا ْحُيِل إاّل األرض بطن يف حالقْم اتحبَّ فنْدَي مْل. رضاأل رىْجَم بأحالمه
ـ َنْيبَع رونَظـ  هِفـ بأْن َخَموَشـ  رأسه عرَف فكْي تر أمْل. رهألْم ّطبيعةال (عَضخْت) محاِك حالفاّل ـ إ ق؟األُفـ  إىل هْي  ةبقيَمـ  رشـاعِ  هنَّّ
 ابـن   حالفـالّ  سلْي. مالهأْع احَجوَن ههوِدُج نتيجة على ةَفقَِّوَتُم اسالنَّ مَن الينيـمال حياة أّن معاِل هإنَّ. (زهَجأْن الذي) لالعَم
 اءنَّـ َغ ةجنَّـ  إىل هـا َبَلَق ةريفقـ  أرض ْمَكـَف. األشياء صورة ريَّوغ األرض، بَلَق قْد هألّن ح،الفاّل تــْنــــــب بيعةالّط بل بيعة،الطَّ
ـ  الـيت  هـود اجُل علـى  لُُّدَتـ  اكمـ  طانه،ْلوُس ساناإلْن ةوَُّق على لُّتُد َفِهي ، هاَلْكُأ  ْتَتَأَف األشجار يهاف سغَر ثّم  يف  حالفـالّ  هاَلَذَب

 ! حالفالَّ ما أعظّم جهوَدـــف.بيعةالطَّ ريِخْسَت

                                                                                   نقوال فّياض / جمّلة الثـّـقافة  ـ بتصّرف ـ  

   

  

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقــــتـــرْح عنـــوانا مــــــنـــــاســـــبا للـــــــــّنـــــــّص. -1

 .«َتَعاَلى »و   «تْنـُقشٌُ»اشــرح من الّنّص الكلـمتــْيـن :  -2 
 ــــــــــــانا الكاتب يف بداية الّنّص ؟ و لــماذا؟ إالَم َدَعـ -3
 مـــــا العبارات الّدالة عــــــــــلى قيمة عمــل الفاّلح ؟   -4
 مّل وَقــــــــَف الفــــــــــــــــاّلح شــــــامـــــــــــــــــخا ؟  -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.وسيـإعــراب ُجـمل ما بـيـن قـ ،وطرتها سمات اليت حتإعـراب ُمفردات الكل َأْعِرْب -1
 حّدد عناصر أسلوب الّتعّجب الوارد يف الّنّص. -2
 َأغــــــــِر الّشباب  خبدمة األرض وزراعتها . -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 اشرْحها. استخرْج من الّنّص صورة بيانّية و -1    
 .مــــا منط الّنّص ؟ و مــــــــا أسلوبه ؟ عّلْل -2  

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .شاعت فكرة خاطئة عند شبابنا اليوم وهي احتقار العمل الفالحّي 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، اكتْب نّصا تبّين فيه أهّمية الفالحة و دورها االقتصادّي  و االجتماعّي و األميّن . 
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 ؟ُرُغْصوَي (رونكُبَي)يها ــــاس فيرى النَّ            فًاكاِسم لَِّعـُمال اُلا َبــــــــــم َأَيا َقـــْوم                               
 ُرَهْســـــوم وَيُجنُّــــه الــْيواَلنام َحــــت     عبًا      ْتبات ُم ْمل َكْياللَّ َحْنـــــوا عنه ُجُلَس                               
 (رَذْعُي)وال هو  ولـــــُمْأَمء ْرال الُبــــــــف           اًلـناِحم ْقبالسُّ صــارمًا وا عنه جْسُلَس                               
 ضَُّره ُحُلنيا وأْهن الدُّــــــريبًا عـــــــــغ     نها      ـيل بياللَّ (قضى)فارًا أْس وا عنهُلَس                               
 ُروََّهَتــــله َتْوــــــَح ْنـــٍة ِمـــَيْتــــِف على     ًة       ـَمرْح (قــــُفخْي) ظّل قلبًاوا عنه ُلَس                               

َــّقَلَتَي ْمــــــــوَك      اته     َيـي حـيشتكي ف ْمــــَك ُهَحـــْيفيا َو                                 ُرِبْصَيالء َفـــَب ْنـــى ِمــ
 َشُرــــــْعَمم لِّـــــــَعـُمبال اد إالَّــــــوال َس           ٌةــــــــمََّأم لِّــَعــُمبال إالَّ َيْحــــــَت ومْل                               

                                                                                          حمـّمد عبـــد الـُمـطَّـــِلــب  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ــــــاّمـة.خلِّـــــــص القصـــــــــيدة فـي  فـــــــــــــــــكرة عـ -1

 .«َيَتَهوَُّر »و   «اأَلْسفاُر»الكلــــــــــمتـــــــــْيــن :  اشـــــرْح -2 
 . «َســـــــاد »و   «َكـاِســفا»هـــــــــات ُمـــــَضادَّ الكلمتني :  -3
 استخـــرْج ِمــن الـقصيدة  بـعـض مظاهـر معاناة الـمعّلم.  -4
 ؟ ار الــــــفــــــعل " َســـــُلــــوا " ــــــَركـْمــــــاذا أفـــــــاد ت  -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.سيـ وإعراب ُجـمل مـــا بـيـن ق ،وطرـحتها سـمات اليت تَأْعِرْب إعراب ُمفردات الكل -1
 ُذمَّ التِّلميذ الـُمتهّور بالّطريقتني الـَمدروستني. -2
ــِر.صغٍّر  -3  الكلمات القابلة للّتصغري من: الـمعلِّم ، جْسم ، َكْم ، الَغريب ، َيْصب

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
         :تأمَّــــــل البيتْين األّول و الّثــاني و استخرْج منهما 
 ُصورتْين بيانّيـــتـــــْين و اشــــــــرحـهما.  -1  
 وبـــــْين إْنـــــشائيْين ُمبيِّنا غرضهما.ُأسل  -2  
 ادرْسُهــــــــــــــما عــــــــــــــروضـــــــــّيا . -3  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

       َقـــدِّرون ُمـــعلِّــــــميـــــــــــهم. ــــــــالحــــــْظــــــَت أنَّ بـــعــــض الـــــّتــــــالمـــــيذ فــــي ُمــــتوسِّــــطـتـــك ال ُي 
         ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .اكُتْب نّصا  لُيْنَشَر يف َمجّلة الـُمتوّسطة ُتذكُِّرهم فيه بواجباتهم حنو الـُمعّلم ، 
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َرك جهاز احَلاُسوب َمفتوحوـا، وعلـى ِمْنضـدته َيْقَبـع ذلـك      ىل النَّوم، وأْغلق باب ُحْجـرته وراءه و َتاْنتَصَف اللَّْيل، وَنهَض الكاتب ِليْأِوي إ             
بلْهجـٍة َيْعلوهـا الـتَّهكُّم    الَقلم الَقديم. وما إْن َخرَج الكاِتب حتَّى َتراَقَصْت أْزرار لْوحة الــَمفاتيح ، ثـمَّ اتَّجهـْت ناحَيـة الَقلـم وَتحـدَّثْت إليـه        

َتْقبع ُهنا ؟! ال أْدِري ِلَم حْيتِفظ بَك الكاتُب ؟! فـََقد اْنَتهى َعْصـرك. كـان الواجـب أْن َيَضـعوك يف مْتَحـف لآلثـار، تكـون          ْخرية: َأَما ِزْلَت والسُّ
ر علـى الصُّـُحف اإللكرتونيَّـة، يُقـول:     رأُيك يف ِفـْكرة االْنِتحار؟ وبعَدها يـْأتي اخَلَبـ   مـــــــــا..ُمجرَّد ِذكرى من الـماضي َيرتدَّد عليك الزَّائرون.

َغْطَرَسـة اّلـيت َتَتحـدَّثني    اْنِتحار قَلم َيِئس ِمْن َحياته! قاَلْتها وقِد اْنَبعَثْت ِمنها َضحكات ُمتتالية َقَطَعْتها َصـْرخة الَقلـم: َكَفـى... مـا َهـذه ال     
َتردُّ على ُسؤاله:هذا حقِّي، الَعْصر عْصري، وهـذا َأَواِنـي، اْسـِتْخدامي هـو األْسـَرع، هـو        بها؟! لَِِم كّل هذا التََّعاِلي؟! َبدأْت تَتَكلَّم اللَّوحة بهدوء

أَجابها: َكالَّ، أْعَلُم كّل هذه الـميزات جيِّدوا  ، َفِلماذا ال َتْعرتِفني بي؟ أَجابْته: َأْعَتـِرُف مبـاذا؟!    اأَلكثر إْتقانوا، هو ...هو... هْل ُتريد الـَمزيد؟
 رَّد ماٍض.أْنَت ُمج

يف ِكتابه؟ َأَما َعِلْمِت كْم ِمن َأْحقاب َمَضْت علـيَّ ومـا ِزْلـُت باقيوـا؟      (أْقَسَم بالقلم )أشدَّ َتَجبُّرك ! َأَما َعِلْمِت أنَّ اللَّه مــــــــــــــاَصاَح القلم:          
ن: صاِحب الَقلم السَّيَّال... ؟!  َأَرَأْيـِت لـو أنَّ التَّيَّـار قـد اْنَقَطـع، هـْل َسـيُكون َلـك         َأْخربيين، إذا ما َوَصُفوا َبراَعة الكاتب، َأاَل َتَرْيَن أنَّهم يقولو

 فائدة حيَنذاك؟! َأَما َسِمْعِت قول الّشاِعر:
  ِحَكمـُح َوالـْصـالنُّ يَك ِإالَّــا فــم ِهَواللَّ         َلُم  ـَقـها الـِهم َأيُّـْيـَت َعلـيــاذا َجَنـــم                                                

ذَكـْرَت  كنـُت ُمْخِطئـة...    مـــــــــــــا  اللَّوحة بَصوٍت َهزيل بْعد فرتة من الصَّْمت:احلقُّ معك، لَقْد َأْعماني بريق الشُّْهَرة عن ُرؤيـِة   ُهـنا قاَلِت           
، وُهمـا  (ُتَمثِّليــن الــُمعاَصَرة   )َلم، وقال: أَنا وأنِت ُيَكمِّل أَحُدنا اآلَخر، أنا ُأمثِّل األصاَلة، وأنـِت  حينها اْرَتَسَمْت َمعاِلم اهُلدوء على َحرَكة الَق

  ـ بتصّرف ـ  م. جمتمع و إصالح/  عادل مّناع                                                                                                              َأَساَسا َنْهَضة هذه اأُلمَّة و َحضارتها.
                                                                                                    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
  .ـّنـــّصو دقـــيــقــة للــــ ُمـــناسـبـــة ـةفـِـــكــــرة عــاّمـــ ـتـرْح اقـــ  -1

       لم.ــن القــاتيح مـــة الـمفــوحـــِرَية لــر ُسْخــــظاهـــاستـــخـــرْج م -2 
ــِــل.  -3 ــِـــالل فـَــــْهِمَك للّنّص ، َأْكــــــِمـْل اجَلـــــــْدول الـُمـقاب  ِمــــن خ

  . « َهكُُّمــالـتَّ »    اّدــضـــو بالـُم    « ــَبُعَيـْق»  ف:راِدـــــبالـُم ــرْحــاشـ -4  
 هْل َاَح الَقَلم يف إْقناع َلْوحة الـمفاتيح بِقيَمِته ؟ ) ُدلَّ ِمن الّنّص (.   -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
   ن.راب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـإعــ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
ــّف كـلمـة   -3  فـي مجلة تـقـّدم فـيـها اخَلبـر وجــوبا.   «لقـلـَم ا »وظ
 أْكــِمـــل اجلـدول الـمقابل مـع الضَّـــبـط  بـــالشـكـْـل الـــــّتـاّم . -4

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 اكـُتْب َعروضّيا البْيت الوارد  يف الّنّص. -2   . هاـرْحـة ، اشورة بيانّيــُص  «َتراَقَصْت أْزرار َلْوَحة الـمفاتيح  »ي العبارة : ــف -1  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    يهاـــوفِّر فَتر على اإلنرتنت الـُمـاآلخ بها و البعضُتــدون على ُكعتِمعض الّتالميذ َيـب َترأْي، َف درسّيةة الـَمكتَبا الـَموموـي َتـْلَخَد .                                           
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،ختّيْل حوارا  ِحجاجّيا بني الـمكتبة و اإلنرتنت حياول كّل واحد منهما إقناع اآلخر بأفضلّيته . 
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قــٌة، ورجــالُه حافيتــاِن  تنضــحان دموــا مــن جــرَّاِء  ابــه ُممّزوجــاء الّراِعــي يف حالــٍة ُتبكــي الـــمرَء دمــوَع الــدَّم، ثي                 
األشــــــواِك، ورأسٌُ حليقٌُ َتُشوُبه بقعٌُ، وأْنفٌُ منكمشٌُ خجولٌُ، وفمٌُ صغريٌُ أمحُر كـاجلمِر متَِّقـدٌُ، قـال لـه ربُّ الَغـَنم بصـوٍت       

ألقاه أرضا. أجاَبُه بصوٍت ُمْهَتِرٍئ: ضاعت منِّي َصفَعُه صفعًة ف (أن يلفَظ اإلجابة)سبب تأخُّرك؟ وقبَل  مـــــــــاشرٍس خشٍن: 
فَكسََّر ِمْنُه ُغصنوا عصوا ،وأقبَل إىل الّطفِل  مْل يهتمَّ بكالِمه، وأخَذ طريقه إىل شجٍر، شاٌة  كنُت أ ُث عنها، حّتى وجدتها.

.  فأقبـل َكْلـُب   (ختنقـهُ )، وكـادت  (يهـا ُمحيَّـاهُ  سَبَح ف)الرَّاِعي، فَضربُه ضربا حّتى أغِمَي عليه ، ثمَّ بَصَق يف وجِهِه ُبَصاَقة 
، ويقـرُأ  الرَّاعي خُبًطى ثابتٍة إىل وْجِهه، واضـعوا أرََْنَبـَة أنِفـه السَّـوداء علـى خـدِّه الــُمْزِهر مـن الـرباءِة، َيَتَفـرَّس يف ُمحيَّـاه           

وُيقبِّلـُه، ُيلقِّـن بـين     (َيْلَحسـه )اءته، فـأْخَرَج لسـانه   ُرِسِم عليه من ُحروٍف؛ ممَّا َيْعَجز أهُل القلوب القاسَية عن قر مــــــــــا
 الَبشر درسوا يف الـَمودَِّة والـَمحبَِّة، فاَسَتْلقى جبانب صاحبِه، يَتألَّم وُيفكِّر يف مصري صاِحِبه.

 إْذ ُهـم ُفقـراء ِضـعافٌُ    ْم، وَتْحتِقـروَن؛ أقساكم  أيُّها الَبَشر !  ُقلـوبكم كـالُفوالذ واحَلجـِر، ُتهيُنـون بعضـك      مـــــــــــــا              
وأنتم األَراِذُل، إنَّكــــْم َتَتحمَّلوَن َمسؤوليََّة فساِد الرباري والسَّمواِت والبحاِر؛ فقد خرَّْبُتُم العـامل   (أنَّكُم األْرقى)َتزعمون 

  حنفي جواد/ م. حضارة الكلمةـ بتصّرف ـ                                     عندما َفَسَدت أْخالقكم، واْسَودَّْت ُقلوُبكم.

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــاّما للــــّنـــّص.ـــــــاقــــــــــــتـرْح  مـــــــــْغــــــــزى ع -1   
 استخرج الصِّفات  الـمادّية والـمعنوّية للطفل و َسيِِّده؟ -2 

 ـبـاب و نــــتائج الظُّــــــــلم حســــــــب الّنّص؟مـــــا أسـ  -3
 ائك.ـيف ُجملتني من إنش « األْرَذُل »و    « َتَفرََّس»: وظِّـْف -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.قــوسيـ ا بــيـنإعــراب ُجــــمل م ،وطرـحتها ســمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 استخرْج من الّنّص: صيغة مبالغة  ، اسم تفضيل   و  فعل تعّجب . ) مع بيان الفعل و الوزن (. -2
 " إدغـــــامان ، اشـْرْحـــــهما ُمـــــبّينا ُحـــْكـــمـــهـما.  ٌةـــــــــقزَّــــَمــُمفــــي كـــــلمـــــة: "   -3

 : ــّنـــــــّيـــفـاء الـــــــنــــــالب -03
     رحها.           ــــــيانّية و اشـــُصورة ب -استــخــرْج من الفقرة األوىل:    أ 

 .           أسلوبا إنشائّيا ُمبيِّنا غرضه -ب                                                                                

 : ــاجــّيـةالوضــــعـّيــة اإلدمــ -04 

    .الظُّـــــــــْلـــــــــــــم عــــــــــاقـــبـــُته َوِخــــــيَمة و َلـــــْو َبـْعــد ِحـــيــن 
   ،ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك . ختيَّْل نهاية هلذا الظَّامل يف هذه الِقصَّة 
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مـة  ِلالل َكن ِخـ ق هواء سعادته ِمِشتْنيس، يْسر وأحاِسشاِعن تراه معك يف حيِّز هذه األرض، هو إنسان له َمساإْن كلَّ إنَّ                  
 سـان. ه إْنلمة؛ ذلك أنَّر وكواهل احلياة َكْهمَّات الدَِّلمن وُمزان الزَّتب عليه أْحْكتقبله يف حلظات كثرية بكلمة، وَتْسين ُمْبوَي
زان ب األْحـ اِهـ َيرمـي بـآخر يف غَ  عاِنق إنسان الفضاء فرحوا وتألًُّقا، وَتلوالت ُتْدهلا َم فاُظها، تظّلْلْت أَرُصما َقْهالكلمة َم إنَّ

 اس وعــاش قضــاياهم.وال النَّــأْحــ َرَبَســ ْنَمـِلــ مكــن ختيُّلــه إالَّة، مــا ال ُية واالجتماعيَّــفســيَّشكالت النَُّمـواألمــراض، والــ
ى م حتَّـ يـتكلَّ  ْنك إىل اإلعجـاب بـه، فمـا إ   ُرِسـ ْأيت َترجـة الَّـ  بدو يف ظـاهِره أنيًقـا للدَّ  ة شْخصوا يك ترى يف حياتك اليوميَّإنَّ
 فـــال َحبََّذا الَكِلمة اجلاِرَحة. .ذلك البهاء يف حلظٍة ه َلم ينطْق بكلمة، ذَهب كلَُّت أنَّْيمنََّت

ه تعاىل ن سامعها؛ يقول اللَّْذيف ُأ َنـْغَمةتكوَن  ر، على أْنمة، وحْيِليت ُيعنى فيها بالَكرجة الَّلدَّمال لإنَّ ديننا من اجَل              
بـة بطريقـة   يِّعونا للكلمـة الطَّ يـدْ  نا [ ، ورسـولُ   53]اإلسـراء:   {َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن}معنى: ـيف هذا ال

يـار  ِتبـة صـدقة((. ألّنـه كلَّمـا كـان اإلنسـاُن أنيًقـا يف اخْ       يُِّة الطَّة؛ فيقول: ))والكلمـ َقَدورة َصرينا بها يف ُصْغرائعة، حني ُي
 فــِنْعم الَقْول الكلمة اأَلنيَقة.اس، وأعظم تأثريوا يف حياتهم.عباراته، كان أكثر قبواًل يف أوساط النَّ

                                                                    ـ بتصّرف ـ  م. جمتمع و إصالح/  مشعل عبد العزيز  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .: ُحْسن اخُلُلق ، أناقة الكلمة ، اجَلَمال  خرت الُعنوان الـمناسبا -1   
 .  "تتّبع" و "  بصاِئالـَم" :  رادف ُم ــــّنّص ن الــــــــم تخرْجـــــاس -2   
 .ـــرْج مــــــن الــــــــّنّص آثـــــار الكــــلمة الّطـيِّـــــبةاســـــتخــ -3   
 ؟أيــــــــــن يظـــــــهر اْعــِتــناء اإلسالم باجلــــمال الّلــــــفظّي  -4  
 مــــــتى تكــــــون الكــــــلــــــــــمة طـــّيـــبة فــــــي نــــــظرك؟ -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّيال اءـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 أسلوب ذّم  ُمبّينا الـمخصو،  بالـّذّم.  -أسلوب مدح  ُمبّينا الـمخصو،  بالـمدح.       ب  -استخرْج من الّنّص:   أ -2

 إدغـــــاما مـمـــنوعا مــن كــــلمــتْين.  -اسم تفضــيل ُمــبّينا طريقته و فعلــه.        د  -جـ                                                     
 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03

 ــلِّـــْل .مــــــــــــا أســـــــــــلـــــــوب الـــــــــــّنـــّص ؟ عــ -1  
 ُمحّسنا بديعّيا ُمبّينا نوعه وغرضه. –   .ُصورة بيانّية واْشرحها -الّنّص: استخرج من  -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .انتشرت يف صفوف الكثري من الّتالميذ بعض العبارات و األلفاظ الغري أخالقّية 
     كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، ُتعاجل فيه الّظاهرةاكُتــْب مقــاال اْجتماعّيا . 
 

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ا ظَهـر منهـا ومـا    ـهو سـبب الِفـم مـ    !سل ــل وما أدراك ما الكــُتعاني مدارُسنا اليوم من آفِة جراثيم الكسل، الكس           
ــَي منهــا ومــا َجِلي.ُجرْ  بَطــن ثومــة الكســل تقُتــل يف الّتلميــذ الرَّغبــة يف البحــث  و أْصــل الـــمشكالت والـــمنكرات، مــا خِف

رات والـمناِهج  فلن ُيجدَي ذلك نفعوـا مـا مل   رََّقبعده عن جادَّة الّصواب، فمهما ُغيَِّرِت الـُمِتجة، وُتْنوالـمشاركة الفعَّالة الـُم
 لكسل يف اجِلسم عُسر الّتغلُّب عليها. كلَّما تقادمْت ُجْرثومة األّنه نهتمَّ باألمراض الـمنتِشرة يف صفوِف الّتالميذ ، 

ُمْعِدية، قد تنتشر يف صفوف الّتالميذ انتشاَر الّنار يف اهلشيم، وتؤثـّر يف عْقل الّتلميذ ونْفسـه وقْلبـه، فتغيِّـر    هي و             
 َسِلى الَكَلو ِإُبْصَت اَل  ِةاَتَمَف الشَّْوَخ    ًا     ِدرَتْبُم ِمالِعْل ِلْيِلَن يََّنُب ْرمَِّش              اهتماماِته وخلفّياته وأولوّياته :

الح شـوِّش علـى عمليـات اإلْصـ    و ِمفتاح الــمشكل بـْين يـدي ُأسـرة الــمريض، ألنَّ هنـاك عوامـَل خارجيـة ُتعرقـل و تُ                      
اذج الــمروَّج هلـا، ونـْوع الِقـَيم...     والعالج، كوسائِل اإلعالم واالتِّصال، واجلريان والـمجتمع، واألفكار السـائدة، والنمـ  

فيجب على أولياء األمور واأُلسر تأهيُل أبنائها لطلب الِعلم والّتمدرُّس، والّتحصيل الـمفيد الّنافع يف الـّدارين، والّتفاُعـل   
ملني بها ما ُيطيقونه وما اإلجيابّي مع الـمدرسة وحميِطها تفاعاًل مثمروا، أّما أن ُيهملوا ويتهاونوا، وُيحمِّلوا الـمدرسة والعا

  ـ بتصّرف ـ  م. جمتمع و إصالح/  حنايف جواد         .أّمــا الواجــب فأّدوا  !يا معشر اآلباء فطيقونه، فهذا غرُي معقول .ال ُي
                                                                           

    

 رّي :  ــــــكــــء الفاــــــــنــــــالب -01
 مـــــا الـُمشكلة اّلــيت ُيـــعاجلها الكــــاتب ؟ و كـــــيف عاجلها ؟ -1   
 ،  و بالـمضاّد  " الـُمْنَكر " "َهشيم" و " الـ َعُسَر  رادف "ُماشرْح بالـ -2   
 ؟ـالمــــــيذمـــــــا هـــــي آثــــــار الــكـــــــــسل عـــــــــلى الــــّتــ -3   
 اســـتخـــــرْج بــعـــــــض أْســـــباب الــــــكسل حـــــسب الـــــّنّص. -4  
 مــــــا ِعـــالج الـــكسل فـــــي نظر الـــكاتب ؟ اقتـرْح عالجا آخر. -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.ـن قــوسيــــإعــراب ُجــــمل مـــا بــي ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ - 1
 "    و عــــّلـْل الـــّترتــيــب فـــــيها.  أّدواــــــواجــب فـــــأّمــا الحــــــــّدْد عـــــــناصر اجُلمـــلة : "    - 2
 الّشرط مع بيان وظيفتها اإلعرابّية.ملة جواب يف الفقرة األوىل أسلوب شرط.استخرْجه و حدِّْد ُج -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 اْدُرْسه َعروضّيا. -اشرح  الّصورة  البيانّية  فيه .        ب -تأّمل البْيت الّشعرّي الوارد يف الّنّص .  أ  -1  
 ُأْســـلوبا إْنشائّيا ُمَبّينا َغـــرضه. –ب           نوّيا.عــــنا مــحّسـُم -:  أّنّصـــــن الــــرْج مــــخـــاست -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    الميذ و أوليائهم.ـتفّوقني ، اختارك زمالؤك إللقاء كلمة على الّتناسبة توزيع اجلوائز على الـُممُب 
    كتسباتكـن ُمـــكن مــــا أمـــفا مـــّظوُم ، ا ُقـــْلــــَت لـــهمـــــانـــــقـــْل م . 

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

 مـــــــــــنْ إنَّنا وحنُن نعيُش يف عصِر َطْفرٍة لوسائِل النَّْشِر السَّريعِة الَوَرِقيِّة واإللكرتونيِّة ، َقْد دخَل يف جمال الكتابة               
وال َنْعاًل .. َفَظَهـَرْت ِكتابـاتٌُ َسـطحيٌَّة هزيلـة، وانتشـرت مقـاالتٌُ هَمجيَّـٌة        ( ُخفًّا مْن ال ميِلُك فيِه)ليَس أهاًل، وخاَض ِغمارُه 

أو نصيٍب من  من ِديــــانة  (أن يكون له حظِّ)َعليَلة، ناهيَك َعمَّْن خاَن أمانَة القَلِم، واْقَتحَم أْسوارَ  الِكتابِة والتَّْبيــيض دوَن  
وال يعرفـوَن عـن   مها مَن الكتابِة إاّل ِاْس( أْدرَك أّن القوَم ال يعرفوَن)وّزَع النَّظَر فيما يكتبُه هؤالء  ْنمـــــــــــو أْخالٍق وإميان.

ِة ونصـاعِتها  أمانِة القَلِم إاّل َوْسَمها  ، وعليِه، كاَن ضروريًا وُمِلح ا وواجبًا أْن يتنادى الغُيوريَن يف األمَِّة على ُمسـتقَبِل الكِلمـ  
َأاَل َوإنَّ حقَّ القَلِم ُمرتِبٌط  قِّ خالِق    يأُخِذ القَلَم َ قِّه؟ َمـــــــــــْنبصوٍت ُمرَهٍف َمْسموع، وَلفٍظ بليٍغ َمْسجوع :  وِرسالتها،

بأمانٍة  القَلِم سبحانُه وتعاىل، وإنَّ من حقِِّه: تعــــليُم اجلاهِل، وتذكرُي الغافِل، وَدحُض الباطِل وتشتيِتِه، وَنْسُف اآلفات ،
  عبد الّرمحن الّسّيد/ م. حضارة الكلمةـ بتصّرف ـ                                        وِعْلٍم وُحّجٍة وَرِويَّة.

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 للـــــّنـــّص. اقــــــــــــتـرْح  فــــكـــــــرة عــاّمــــــــة -1

 ــــــــا أســــــباب ظــهور الكـــتابة الّسطــــحـّية؟م -2 
 استـــخـــرْج أغـــراض و أهــــــداف الكـــــــــتابـة.  -3
 بـّيْن من الّنّص بعض آداب الــرَّدِّ على اآلخـــــــريـن. -4
 .« الـصُّـوَرة »و    « َنـْقَلٌة َسريَعة»من الّنّص:   اشــرْح -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 أكمل اجلدول اآلتي: -2

   

 أسلــوب الّتعّجب صـــيغة الـمــبالغة اســم الّتفضيل الفـــعــــل
 ................ ............... ............. َخــــــــــاَن

 ................ ............... ............. اقــْــــَتـــَحــــَم
 

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
            ّية ، اشرْحها.ُصورة بيان «وال َنْعاًل  وخاَض ِغمار جمال الكتابة مْن ال ميِلُك فيِه ُخفًّا »يف العـــبارة :   -1  
 أسلوبا إنشائّيا ُمبيِّنا غرضه.            -ُمحسِّنا بديعّيا ُمبّينا أثره غرضه.             ب -استخرْج من الّنــّص:    أ -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    الـمعلـّــم أن يكون رسوال قال شــوقي:     ِقْف للمعلـّم وفِـّه التَـّبجيال       كاد 
     كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،توّسع يف معنى هذا البيت . 
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و الفـُرقة ، ِلتـَأصُّل و َتَجذُّر هذْين الّداَئْين يف ِطَبـاع   اخِلـــالفعلى أمَِّته  األْعظم (خيشاه  النَّيّب )كان أْخشى مــا          
ــُلوب  ــَجرَّ ذلك عليــالّصحراء إىل أْن يأُكل بعُضهم بعضا باإلغـَاَرة و الغـَزو.َف َجــــــْدبَطرَُّهم ـــــ، فقد اْض الَبْدو هم فَساد الق

و يف  إليـه التـّــوحيد يف اللَّـه    (مـــــــا دعـا  )و َدَوام احُلروب و ذهـاب األْمن و تـَـشـَعُّث األْلفـَـة . فلّما ظهـر اإلسـالم كـان أّول    
ماعة ــــ ريع  و يف الغاية ، ثّم َحــضَّ على لـُـزوم اجلم و يف التـّـْشلمة و يف اللـّـغة و يف الِقبلة و يف احُلْكـــــالعقيدة و يف الك

لـه   يف ذلـك األحاديـث وضـَرب    و َدَوام اأُلْلَفة ، فَسنَّ اجلماعة يف الّصالة ، و فَرَض االجتماع يف احَلـّج ، وأْطــَلَق الّرسـول   
  «عضاــــ عضه بـــدُّ بــُشــــالـُمؤِمن للمؤمن كالـــــبـُنيان الـَمرصو، ي»وقال :    «اعةــمـــــُد اللَّه مع اجلـــَي»األمثال فقال : 

 .«ـف ـــلـَـْؤـــو ال ُي ـُفــألـَـــن ال َيــَمــيــف َرــْيــوف ، و ال خــُلْأـــف َمـــن آِلــؤمــالـُم»ال : ـــو ق

                                                                                    ـ بتصّرف ـ   أمحد حسن الّزّيات/ نيب الوحدة  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
ِــّــص الــــّنــــــــــّص  فـــــــــــــي فـــــْكـــــرة عــ -1  ــــــــاّمــــــــــة.خلـ
 استخـــرْج ِمــــــــــــــن الّنــــّص آثــــار الُفْرقـــة و الــِخــــــــــالف.  -2
 ؟ مـــــــــا َمــــــــظاهـــــــــــــــر الـــــــوحــــــدة يف دعوة الّنيّب   -3
 . «َرغَّــــَب  »و   «تُّـتَتـَشـ »اشــرْح الكـــلمــتـْين مـــــــــــن الّنّص :  -4

    .«الـُمؤمن آِلف َمألــــوف »  اشرْح بأسلوبك اخلا، قول النَّيبِّ  -5 
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ْيهما.ـــــعلـــنا ِفــّيــنْين ُمبـــرجْ  اثــــضيل ، استخـــّتفــــماء الــــــض أســـعـــّص بــّنـــي الــــــف -2
 . رّكبة بطريَقتْينـــــإىل مجلة ُم  «ٌُ   آِلف الـُمؤمُن  » يطة اآلتية ـــلة  البســـــوَّل اجُلمـــــــَح -3
 الَعــِقـــــيـَدُة .ـدٌُ ، ـــــ، َيـ اُءَرــْحـــــــية: الصَّـــــــــــــــــماء اآلتـــــــــــــــسر األـــــــغِّـــــــــــــص -4

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 .ورة  ــ متثيلّي ــ استــْخــرْجــه و اْشـــرْحـــهُصــورة بتشـــــبيه ُصــ فــــــي الّنّص -1

 ـراتـــــــــه.ــلى ُمــــــــؤشِّــــــــــا نـــــمــــــــــــط الـــــــــــــّنّص .ُدلَّ عـــــــــــمـــ -2 
 ديعّيا .ـــــّسنا بــــحـــــن ُمـــْيــــديثــــن احلـــــخرْج مــــــتـــــــــاس -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ُيـعانـــــــيه  العــَرب و الـُمــــسلـــــــمــــــــون مـــــــن َتـــــفـــــــرُّق و اْنــقـــــــــسام.  آَلـَمك مـــــا 
     ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .بّين فيه ضرورة االّتحاد و آثاره  و وسائلهُت «الفايس بوك»اكُتْب مقاال ِلَتْنُشَره يف صْفحتك على ، 
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ة ــْت ُجذوعها و أغصانها ، فَمرَّت العاصفـــــاألشجار و َخفََّض افْتـْوتها القوّي عاليا ، خـــعندما َهـــبَّت العاصفة َدوَّى ص             
ــَوعِّدة و  ُمَزْمجـِــَرة حـْول احُلقـول    (تـدور )و مْل تتمكَـّن من اقِتالع األشجار. غِضَبت العاصـفة و أَخـذت    َــّتها   ُمت صرخــت : أي

اْحرتاما لي ، ألْيس كذلك؟ ضِحكت األشجار و قالت : ال ، أيـّتها العاصفة ، إنَـّما أفـْعل ذلـك كـْي    (تـَنـَْحنني) إنـّك !األشجار
يد العاصفة .  لــــْم تـَأَبه األشجار بتهد ! نونك . زأَرت العاصفة ُمتوعِـّدة :انتـَِظـري وَستـَـَرْين كيف سأَحطِـّمكــــُج أتفادى
بأغصانها على التُـّراب ، فلم تتمكَـّن من اقتالعها.حاولـت العاصـفة أْن تعـرف ِسـرَّ الِتصـاق األشـــــــجار        (تـَميل)و ظلَـّت 

ِــّجاه األرض ؟ أجابـــــــتها األشـجار : إنَّ      !باألرض فسألت: أيَـّتــــها األشجار   يالـــــذ قولي لي لـماذا تـَلـْوين أغصـانك بات
 (تسـتقبل )األشـجار ُرؤوسـها و عـادت     ُجذوره عميقة يف األرض ال ُيمكن اقتالعه. عندئـذ َرَحلـت العاصـفة بعيـدا ، فرفعـتِ     

 العصافري و تـُرِقص أغصانـَها و أوراقها مع النَـّسائم الرَّقيقة.

                                                                                 رشاد أبو شاور  / مذكِـّــرات  ـ بتصّرف ـ  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقـــــتـــــِرْح ُعـــــنــــــــوانا ُمـــــــنـاســبا لـلـــــــّنــــــّص. -1  

 كيف ختّلـــــــصت األشجار مـــــــن دمــــــــار العاصــفـة؟  -2
 من الّنّص أربع عـــــبارات ُتصوُِّر قـسوة العاصفة.  استخرْج -3
 . «َتَهَتّم  »و   «الّتثبيت »هات ُمَضادَّ الكلمتني من الّنـّص:  -4

 مــــــــــا الِعــــــْبــــرة الـُمْستـهَدَفة مــــــن القــــــــــّصة؟ -5 
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـــَأْع -1
 . « زأَرت العاصفة ُمتوعِـّدة »حدِّْد احلال الـُمفردة ثّم حوِّله إىل ُجْملة فــي :   -2
 .« جارِتصاق األْشالعاصفة أْن تعرف ِسرَّ اْل حاولت »حدِّْد الـمفعول به الواقع  ُجْملة  ثّم حوِّله إىل ُمفرد فــي :   -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ثّم استنبْط منها تشبيها.  « زأَرت العاصفة »سمِّ و اشرْح الّصورة البيانّية يف العبارة:  -1
 ـتلفـــــْين ُمبّينا نوعـــهما.استــــخـــــرْج مـــــن الّنّص أســـلوبْين إنشــــــائّيْين ُمخــــــ -2
 مــــــا عـــــناصر الـــقـــــّصة الـــــيت تـــــــجـــــدها فـــــي هــــــــذا  الـــــــّنــــــــّص ؟ -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    ؟ُثُدــْحَياذا َسمــــ! َهت العــــاصفة ـــــار واَجــــجــْل أنَّ األشـــيَّــخــت  

    ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .ّيلها  ــخــتــما تــة كــّصــقــاسُرْد ال ، 
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العصر، عصر تكنولوجيا الـمعلومات واالتِّصاالت! وذلك ِلما حلَّ مبجتمعنا  هـــــــذاإىل األخالق يف  حاجَتناثر ــما أك           
 آثـــــــــــارٌُ احلاضر يف تكنولوجيا الــمعلومات واالتِّصـاالت، واّلـذي لـه      (حَدث يف عصرنا)رات بسبب التَّطوُّر الَّذي مْن َتغيُّ

َجمٌَّة على أخالقيَّات جمتمعنا الـُمسلم؛ سواء باإلجياب أو بالّسلب، فال يسـتطيع أحـدٌُ أْن يغفـل اإلمكانيَّـات الرَّائعـة اّلـيت       
الّسـلبّية اّلـيت ترتَّبـْت علـى هـذا االنفتـاح         (أْن َنَتَجاَهـل اآلثـار  )جيـا الــمعلومات ، وأيضوـا ال نسـتطيع     تقدِّمها لنا تكنولو

َعَقاِئدي ا وفكري ا، فــــما يعـدُّ عنـدهم     (خيتلفون معنا)وحيتكرون هذه اإلمكانيَّات  (َمن َيْمتِلكون)الـمعلوماتّي ، خاّصة أنَّ 
د له َضوابط أخرى يف ديننا احلنيف، وكذلك ثقافة الـمتلقِّي ، وعدم توفُّر الوعي الكايف أَلْخـذ مـا   وعادي ا َنج ُمـــــــــباحوا

ها وال ـــ واكبها ونسـتفيد من ــــ ذه الظَّاهرة وتزكية أخالقنا؛ كي ُنـــه َرْصـــــد ان لزاموا عليناــهذا كـــينفع وَتْرك ما َيضرُّ. ل
                         ! ائَلــضــــفــو ال الَقــاألخــــفنتأثَّر بها سلبوا.

                                                                عبد الّناصر مجال / م. جمتمع و إصالح  ـ بتصّرف ـ  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــــــــــاّمـــة للــــّنـــّص.ــرْح  فــــــــكرة عــــــــاقـــــتـ -1

 ى األخالق يف هذا العصـــــر؟ــِلــــــــــــــــَم حنتاج إل -2 
 كمن أْخطار تـــــــــــــكنولوجيا الـمعـــلومات؟ــأْيَن ت  -3
  اقرتحْ وسائل لالستفادة اإلجيابّية مَن الّتكنولوجيا.  -4
 .«الـَحرام »و   «ـَلـةقـَلي»ن الّنّص ُمضادَّ : ــاستخرْج م -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
  !إلـــى صيغة  : َأْفــــِعــــــــــْل بــه حــــــــــوِّْل أســلـــوب الـــّتــعـــجُّـــب فـــــي بـــــداية الـــّنّص  -2
 اســــتخـــرْج  مــــن الــّنّص أســلــــــوب إغــــراء  ُمــبــّينا صـــورته مـــع إعــراب الـُمــْغَرى بــه. -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ه الكاتب الـموضوع ؟ علِّـْل.           ــمـــــا األســـلوب اّلــذي تنـــــــاول ب  -1  
 . ــ ـ متثيلّي ـيف تشبيه صورة بصورة  «الّتكنولوجيا »ركِّــْب كلمة  -2  
 استخرْج مــــــن الـــــــّنـــّص  طــباقا ُمــبــّينا نــوعه و غــــرضه. -3  

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

       الح ذو َحدَّْين ــِسالتِّكنولوجيا »ول: ــقــت إحدى الـَمـجـَـاّلتقرأت الفتًة يف» 
     ا أمكن من ُمكتسباتك .ــفا مــ، ُموّظتــــوّســـــْع فـــي شــــــرح الــــفــــــــكرة 

 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ها على األخالق ومنظومة الِقَيم اليت دهارها وقوَّتم واْزَممل يكن الشَّاعر حافظ إبراهيم ُمبالغوا عندما َقَصَر نهضة اأُل              
 اعر النِّيل:دٍُّم وعافية ل ّمة، يقـول شـترتكز عليها األمَّة يف بنائها الوطيّن، الذي هو عماُد كلِّ نهضة وتق

 (َذَهُبوا  ) َأْخــالُقـُهْم َفـــِإْن ُهــُم َذَهــَبـْت          اأُلَمـــُم اأَلْخــــالُق َمـــا َبــِقــَيْت َوِإنَّـــَما                            
إنَّ ُمحصِّلة افتقاد تلك القيم يؤدِّي حتموا إىل ُشُيوع الفساد األخالقّي  واالجتماعّي، األمر اّلـذي يرتتَّـب عليـه انتشـار                

ة والتَّسـامح، وُشـُيوع الغـشِّ يف الــُمعامالت، والقسـوة يف      الظُّلـم والفسـاد، واالْنِحطـاط األخالقـّي، وافتقـاد ِقـَيم الرَّمحـ       
اّليت نهضت بها أمـٌة مـن   (هو الرَّكيزة )الّتعامل مع الض عيف، فيتحقَّق بذلك اهلالك الـُمؤكَّد. إنَّ التَّمسُّك مبكارم األخالق 

اة السَّـعيدة، اّلـيت بهـَرت العـاَلم واإلنسـانية يف      عه للحيـ شـرائِ  ِلَمـ ْكاللَّه خبامت رسـاالته ، وأَ  (تعهََّدها  )صحراء مكَّة حني 
 هم.وِغُبقريَّة تربية األجيال، واكتشاف طاقاتهم اإلجيابيَّة، وتوجيه ُنْبَع

                                                                  م. جمتمع و إصالح  ـ بتصّرف ـ عبد الّلطيف اجلوهرّي /  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ّنّصــــناسبا للـُــــــــوانا مـــــــــُعـــــــــــن رْحــاقـــــــــــــــــــــــت -1   
 « نَّتيجةالـ  »   و  «  َحَصَر  » :رادف من القصـــــــــــيدة ُم استخرْج -2   
 :مـــــن ِخــــــال ل الّنّص يـــــــول اآلتْدَجــــــــــْل الــــــِمــــــــــَأك -3   

            

 آثــــــار غــيـــاب األخــــــالق آثـــــــار و فوائــــد األخــالق
1- ............................ 1- ............................ 
2- ............................ 2- ............................ 
3- ............................ 3- ............................ 

 

 عليل ؟مع التَّ  يف رأيك سود يف الـُمجتمعمـا هو أهمُّ ُخُلق جيُب أْن ي -4  
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.وسيـل ما بيـن قإعراب ُجم ،وطرتها سمات اليت حتفردات الكلراب ُمَأْعِرْب إع -1
 اْمـــدْح  الــــتَّــــمسُّك باألخـــــــالق بالــصِّيغتـني الـمدروستني. -2
 ترتكز ، الّتمسُّك ، َبـَهــَرْت. ُصْغ أمساء الّتفضيل من الكلمات : -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 عالقة هذه الِكناية ؟ مَب كّنى الكاتب عن حافظ إبراهيم ؟  و ما -1  
 ّنّص.ـــي الـــوارد فـــــرّي الـــعــت الّشــْيـــّيا البــروضـــادُرْس َع -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     قالت أمُّنا عائشة رضي الّله عنها حينما ُسِئَلْت عن أخالق الّرسول     :   كان ُخُلُقه الُقرآن» 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، واهدة و الشَّباألدلَّ تهذا البْي شرحيف  توّسع . 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

إىل ثورٍة على اْسِتْبداد النَّْفس وتسلُِّطها على الضَّمائر! وهـــذه الثَّورة هي ثورُة ِبنـاء، ثـورٌة ُتـؤطِّر      مــــــــــا أحوَجنا                
ِمـن الـدَّاخل، والسُّـلوك مـن اخلـارج، والرُّؤيـة        (مـــــا ُيَشـوِّه الوْجـدان   ) كـــــــــــلّ مْيـدان الضَّـمري، تقَتِلـع     عهدوا جديـدوا يف 

القلب خـــــــاِلَص الصَّحيحة الَّيت َتْنطلق من الواقع، وَتْسَتْشِرف الـمستقبل بكلِّ ثقٍة وإجيابيَّة وتفاُؤل، ثورٌة تْبين إنسانوا 
 لتَّصوُّر والشُّعور، خالص التَّكوين.وَلـــِكْن : كــْيف؟والعقل، خالص ا

 اجـة إىل إْتقـان فـنِّ احِلـوار، وفـنِّ       نــــحـــــــن مـن ثـورة الضَّـمري،     (انبثَقـتْ )حنـــن ُهنـا بَصـَدِد ثـورٍة يف السُّـلوك                 
ْطوة إجيابيَّة يف تقبُِّلها وُمناَقَشـِتها  ــآلراء، واتِّخاذ ُخاالختالف، وقبول الرأي اآلخر، والتَّخلِّي عن ازدراء اآلَخر، وَتْسفيه ا

جب أْن َنكـون؛ َضـمريٌُ سـليم، وُخلـقٌُ َقـويم، وُرؤيـٌة       ـــ كذا َيــأو االْختالف معها، ولكْن يف جوٍّ من اأُلْلفة والـَمودَّة واألُخوَّة، وه
                                                                                                                          ة العــاَلمني . واِضــحة صــحيحة َتقودنــا ِلريـــادَ   

                                                                           طارق حمّمد / م. جمتمع و إصالح  ـ بتصّرف ـ  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقـــــتـــــــــــرْح  فـــــــــــــــــكرة عـــــــاّمـــــــــــــة للـــــّنــــــــــّص. -1 
 مــــــــــا مـــــظاهـــــر و مــــــــــــــعالــم ثـــــــــورة الــّضـــــــــمري؟ -2 

 احبنا يف هذه الّثورة.استخرْج ِمن الّنّص الّسلوكات اليت جيب أْن تص  -3
 ؟  «فــــــــــّن الـــحــــــــــــوار  »مـــــــا ذا يـْعـين لك ُمْصـــطــــــــلح :   -4
 .«الـــــــــــرِّيادة »و   «َتـــْســَتــْشــــِرف»اشــــــــــرْح الكــــلمتــْين :  -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ِإْغراءو مكّررا.لوكه أْغِر زميلك بتحسني ُس -2
 0هاِت صيغ الـمبالغة من األفعال : َتْبِني ، َتُقوُد. -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
   صــــــورة بيانـّية و اشـرحها.  -ــــــــخــرْج مــــــن الفْقرة األوىل:               أاست 

 ــــديعّيا.ُمــــــحسِّنا بـــــ  -جـ          وبا إنشائّيا مبّينا غرضه.   أسل -ب                       

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     ــاتنا.ادئ الـــــهادف فــــي حيــِحـــوار اهلـــــــــــــياب ُلــــغة الـِغالَحْظـــــَت 
    ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .همّية احلوار و آدابه اكتْب مقاال تبّين فيه َأ ، 

 
 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتابَعة الّرــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

 اناَهـــْلَو مًايَّـــَتُمك ْيـــو إلُبــــْصَأ              ؟اــــاآلن ِتـْــن أنـك أْيروِحـي بــــمُِّأ
 ااَنيَّىو َرَتــــي َفــــاط آالِمَنـــــــَمَو     ي        ِترََّسَمي َوِتاَدــــعَس ادَمــــِعي ــّمُأ
 زاناـــــــــْحال َأ ال آالَم مَّــــــــَه ال        قا     يف دار الَب يِتَســـأْم ْدـــَقي َوــــّمأَُ
 اواَناإلْخ (فِعْسُي)اًل ْهعى وَكـــْسَي       عًا      اِفــوي بُُّدــاًل َيـــفي ِطِنـــِتْيـــــبََّر

 ىاَنَفَتوفا َأــاب الــــــبْرَأ بُِّحِبـــَف       فا       والَو ةروَءـُماليب ْليف َق ِتْبـــَكوَس
 طانااألْو ُقَشْعهاد وَأـاجِل اِحـــــس      يف         (ودــــُجَأ)ات َياِلـي بالغِنِتْلَعوَج
 ااَننَّــــــال َمرًا َوِجـــال َض ُتْلَذـــوَب              (يِنِتْملََّع)ا َمـــــي َكا أمِّــــي ُتْملََّع
 ناوَّام َخرُهـظيون َنــــــكال َأ ْيـــَك              (ٍمبناِق ُتْسَلَف)يب ْحي َصِنــخاَن ْنِإ

 اناَهْرا ُبَفيب الَوْســــي َحِنـــِتْملََّع     ما         َلْثا ِمي ــــِفَو وانًاــــْعـــِم لُّــــــَظوَأ
                                                                                                 إبراهيم الـمنذر  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 خلِّـــــــص القصـــــــــيــــــدة فـي  فـــــــــــــــــكرة عـــــــاّمـة. -1 
 .«الـُمروَءُة »و   «الـُمَتيَُّم»اشـــــرح الكلــــــــــمتـــــــــْيــن :  -2 
 مــــــا الفـــــــضائل التـــي ربَّــِت األمُّ الّشــــــــاعَر علــــيها.  -3
 الّشاعــــر بــــارٌّ   بـــُأمِّه ، ُدلَّ على ذلـــك من القصــــــــيدة.  -4
 وضِّــْح مقــــصــــود الّشــــــاعـــــر فـــــي البــيــت  الــّثـامن.  -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرــحتها ســمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ا.ما  و فعلهممبالغة ُمبّينا وزنه يتصـيغ -ب ُجـملة تقـّدم خربها وجوبا مع الّتعليل.   -استخرْج من القصيدة : أ -2

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ُمبّينا ما أضافته للمعنى.اشرْح الّصورة البيانّية يف صدر البيت اخلامس ،  -1 
 ما نــــــوع األسلوب يف البيت األّول؟ هل هو حقيقّي؟ و ما غرضــه البالغّي؟ -2  
 ادُرْس عروضّيا البيت اخلامس ، وَبيِّْن ما لــِحـــَق الّتـــــــفعيالت من تغيري. -3 
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     داَرْت يف ِذْهنك أفـكار كثرية حول األّم .و أنت تقرأ القصيدة ،  
     ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .انُقـــْلـــها فــي خــــاِطــــــَرة ، 

 

 
 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

ـــا بــن أبــي طالــب     قــال ُمعاويــة            ـــُمؤمنني َعـــــِليّ  ـــال : ِلِضــرار : يــا ِضــرار ، ِصــْف لــي أمــري ال  ( أْعِفــين)  ، قــــ
يتفجَّر ]الـَمَدى ، شديد القـَُوى ، يقول فْصال و حيُكم عْدال   بعــيـدقال:ِلتـَِصفـْه. قال: أّما ِإْذ ال ُبدَّ ِمْن َوْصفه : فـكان  و اللَِّه 

ها ، و َيْســــتـَأِنس الـلـّـيــل و َوْحَشته  ّدنيا و َزْهَرتــ، يْستـَْوِحش ال [تنـْطق احِلكـْمة ِمــــــْن َفـِمِه]، و  [الِعْلم مــــــن جواِنبه
ــَُصر   و مـن    مــــــــــــا و ُيخاطـب نفسـه ، ُيعجــبه ِمـــــن اللـّــباس       [ُيقلِّـــب كفـّــْيه  ]و كان غـَزير الَعَبَرة ، طويــل الِفْكرة ،  ق

ْقريبه إيـّـانا ــه ، و ُينـْبـِـُئنا إذا اْسَتْنَبْأناه ، و حنن مع َتأْلناـــــإذا س ( ُيجيُبنا) . كان فـِينا كأَحدنا ، ( ما خـَِشن ) الطـّـعام 
 ين و ُيحـبُّ الـمساكيــــــن   دِّّـالـ  أْهـــــــل ظِـّـمــــَمته ، ُيعــَظـته ، وال نـَبـْـتـَِدُئه ِلَعـَبـْيـِلَه ( نـُكلـّـُمه)كاد ــــو قـُْربه ِمنـّـا ال ن

 .[له ، و ال َيْيَأُس الضـّـعيف من َعْدِلهال َيطمع الَقويُّ فــي باِط]
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـــوانا ُمـــــــــــــــــناسبا للـــــّنّص.اقـــــتـــــــــــرْح ُعــــــــــــنــ -1
 . تــــــواضع علّي  -:   أعلى استخـــرْج ِمــن الّنـّص ما َيـُدلُّ   -2

 صالحه و خشوعه.  -ب                                                                                          
 ه.تعظيم الـّناس لـ -جـ                                                                                          

 . «َيْسَتوِحُش  »و   «الَعــْبــَرُة »اشــرْح الكـــلـــــــــــــــمــتـْين:  -3
 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02

 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـاليت ت ماتــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 أْعــــــــــــــِرْب إعــــــــراب جـــــــــــمل مــــــا بــــيــــن قـــــوسيــــن. -2
 حّدد عناصر اجلمـلة " ما هـو إاّل كوكب " و عّلل ترتيبها. أعد ترتيب العناصر ، ماذا تستنتج؟ -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
    :صنِّف العبارات الواقعة بني معكوفــــْيـن يف اجلدول الّتالي 
      

 جمـــــــــاز مرسل ـنّيةاستعارة مكـــــ مـــــــقابـــــــــلة كــــــنايــــــــــــة
.................. ................. .................. .................. 

 

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    َهوبة. ــــــــــــْوكّلــــفَك أســــتاذ الّلــــغة العـــــربّية بإعـــــداد مـــــشروع حــــول شخـــــصّية مـ  
     ما أمكن من ُمكتسباتك .، ُموّظفا اكُتْب نّصا ُتلّخص فيه وْصَف الّشخصّية الـموهوبة اليت اخرتتها 
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ــــنا للقيام بِفعل ثْورّي على ُمستوى حياِتنا الشَّْخصّية! فالكثري ِمنَّا غارق يف تفاصيل صغيـرة يْوميَّة حاجَتـما أشـــدَّ                  
يََّة يف أْعــــماقه.الكثرُي ِمنَّـا   ـــ دراِته احلقيقــــ ن ُقــــ ي التَّحـرُِّك داخلـه، وَيْدف  ـــــ يف قالب جــــامد وباِهت، َيْقضي ُعمره ف

بكـثري ممَّـا َنسـتِحقُّ     أقـــــــلّ ، وكانت الّنتيجـة أنَّنـا نعـيش حيـاًة     (أنَّه ال ُيمكنه جتاوزها)وْهِمّية، واعتقد  (وَضع حواجَز)
الظُّـروف اخلارجّيـة، حتَّـى صـدَّْقنا ِتلـك التَّْبريـرات       ُتداِهُمنا مشاعُر احُلْزن الــمرَّة بعـَد األخـرى، وُنْلِقـي بالالَّئمـة علـى       

 واعَتْدنا عليها.(اليت أِلْفناها)واْسَتـَكـنَّا للحياة الرَّاِكدة
 (أْن قَضـى )للنُّور، وأفكار توقَّفت بعـد  (مل خترْج )لديه أفـــكارٌُ َثرة ُمضطربة،ُمشّوشة فوضوّية،الكثرُي منَّا حياُته ُمبع         

هائلة مل يسـتخدْمها،ولو أنَّـه بـَذل جهـدوا يف اسـتخراج هـذه الطاقـة الكاِمنـة          طاقاتان وقتوا، الكثرُي منَّا لديه فيها اإلنس
 كّله. فعلى اإلنسان أن ُيغيَِّر حياته نفسها، ويتأّملها استعدادوا لتنظيمها. (لغيَّر وجَه التاريخ)

                                                                            ف. عبد الّرؤوف / م. ثقافة و إصالح  ـ بتصّرف ـ  

   

  

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 اقــــتـــــــــرْح فــــكـــــــــرة عـــــــــــــــــــــــاّمة للـــــــــــــــــّنــــــّص. -1

 . «َأِلـــــَف »و بالـُمـــــــــــضاد:   «ـــــــَتـَكاَناْس»اشــرْح  بالـمـرادف :  -2 
 عــــن أّي ثْورة يتـحـّدث الّنــّص؟ هل توافقه على هذه الّتسمّية؟ عّلْل.  -3
 مــــــا مــــــــــالمح هـــــــذه الّثــــورة ؟ و مــــــــا مثارها الـَمْرُجــوَّة ؟   -4
  ز الوهـــــمّية الــــتى تـــــحدََّث عـــــنها الـــــّنّص .َمـــثِّْل للـــــــحواج -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.وسيـقــا بــيـن إعراب ُجـمل مـ ،وـطرـحتها سمات اليت تراب ُمفردات الكلـَأْعـِرْب إع -1
 ـفقرة األوىل ، حوِّْله إىل الّصيغة األخرى .حــــدِّْد عنـــاصر أسلـــوب الّتعـــجُّب فـــي الــ -2
 اســـــتخرْج مـــــن الــــــّنّص إدغـــــاما واجـــــــــبا و آخــر ممـــــنوعا مــــــع شرحهما. -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 َجماهلا. ُصور ة مجيلة ، اشرحها و بيِّْن ِسرَّ « َيْدفن ُقدراِته » يف: -1  
 .« صغرية اِرقٌُ يف تفاصيلـغ »استـنِبْط تْشـبـيها من االستعارة :  -2  

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     قـــــــال تعاىل :  ِإنَّ اللََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم    [11]الّرعد 
    ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك . يف شرح اآلية الكرمية ُمستعينا بفهمك للّنّص توّســْع ،  
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 مدُّــَقـريق التَّـَط ْنــه َعـويَذ (دُّــُصـَي)          ه       ــــنََّأــــب مًاْلـــُظالم ـــي اإلْســـن فــــووُلُقّي
ــُلأواِئ                ْتـــَمدَّــَقــف َتــْْيــَكــَف) ّقًاــان ذا َحــك إْنـــف  ؟مدِّــَقـَتـُمــها الِدـْهــي َعـــف (هـُـ
 ؟مـعلُّــر التَّْيـــَغـــب ْتة ساَدـــمَُّأ ْلـــوَه                ةريَضـــــَفالم إاّل ـــــم يف اإلْسْلـــــالع ِلــــَه
 وَّمــد ُنْجـَمـــال ِنــــوام َعــــأْق صائرـــَب         ال      ـــــد والُعْجــــم للَمالــــاإلْس َظــــَقد أْيَقـــَل

 (مدَِّهـَتـُمـس بالــلْي)دًا ــْجـــه َمــيــِلألْه          نى    ـــَتـــم واْبزاِئـــــم الَعْلـــط بالعَشـــــــوأْن
 وَّمـد ُحْجـَمـــكار على الـْـــبأف ارْتَطــــَف          ودها     ــــُيـــُق ْنــى مَرَوـــان الـــــق أذهــَلــوأْط

 مـَـثْأَم لَّــم ُكـُتـْــــفد قاَرـَقــدًا َفـــــــُرَوي      هم       ِمـْكــنا ُ لْيَع (ارواـــــج) ْنــَمِل ْلـــُق اَلَأ
 مسََّرـُمــث الــديذا احَلـــه ْنُر ِمــــَهــْظأَل       ها      ـــــنَّإة ــيقــــاحلق سْمـــروا َشِكْنـــال ُتــــف
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 فـــــكـــــــرة  عاّمة ُمـــــنـاِســـــبة للـقصــيدة. اقــــتـــرْح -1

 .« قــــــــــاَرَف »و   «جـَــــــاَر »اشــرْح  الكلـمـــــــتــْيـن :  -2 
 مـــــا التُّــْهمة اليت رمــى األعـــداُء بها اإلســــــــــــالَم ؟  -3
 ء اإلسالم. استخرْج احُلجج اليت رّد بها الشاعر على أعدا  -4
 اذُكـــــــــــْر أدّلًة على أّن العلَم فريـضٌة فـــــــــي اإلسالم. -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 إعراب ُجـمل مــا بــيـن قـوسيـن. ،وـطرـحتها سيت تـمات الَأْعـِرْب إعـــراب ُمفـــردات الكــــلـ -1
  و ما حكم ترتيبه مع الّتعليل.  «  ةـيقـاحلق سْمـروا َشِكْنال ُت »  اجلملة :حدِّْد الـمفعول به يف -2
 .يل مع تركيبها يف ُجـــَمل من األفــعال: يـقـولون ، أطلق ، طارتضـــّتفــــماء الـــــأس ْغـــــُص -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 اني ؟ و ما غرضه البالغّي؟ما نوع األسلوب يف البيت الّث -1
 َســــمِّ و اْشَرح الّصــــورة البــــيانّية يف البيت الّسادس. -2
 اْدُرْس عـــــــــــــروضــــــــــــــــّيا  الــبـــــــْيــــــت األّول. -3
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     آداب طالب العلم  »ُخطبة على الـُمْحتِفلني حول مبناسبة يوم العلم ، ُكلِّْفَت بإلقاء» . 
   ُموّظفا ما أمكن من ُمكتسباتك .انــــقـــــــــــــــــْل ُخطــــبــــــــتــــك ِكـــــــــتابّيا ، 
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 (َأضاَء ِشهاُبها )لي ِإذــــــــــَوَأظَلَم َلي        اِرقي      اُر َنفسي ِباشِتعاِل َمفــــَبت نـــَخ                                          

 (طاَر ُغراُبها)َعلى الُرغِم ِمّني حنَي        وَق هاَميت      ـــد َعشََّشت َفــــــَأيا بوَمًة ق                                          

 ين َخضاُبهاــيٍب َليَس ُيغـــــَطالِئُع َش       لَّ عاِرِضي       ــــعَد ما َحــــــَعيشًا َب َأَأنَعُم                                          

 (ن َأّياِمِه ُمسَتطاُبهاــَص ِمـــــــــَتَنغَّ)      رِء َوِابَيضَّ َشعُرُه        ـَمـوُن الــــِإذا ِاصَفرَّ َل                                          

 ِس الَتقيِّ ِارِتكاُبهاـــــلى َنفـَحرامٌُ َع       وِر َفِإنَّها      ـــوآِت اأُلمـــنَك َســـــــــَع َفَدْع                                          

 راِم ِاكِتساُبهاـُر ِتجاراِت الِكــــــَفَخي       ُهم       ـــك ِرقاَبـِإىل اأَلحراِر َتمِل َوَأحِسْن                                          

 هاـــــــذُبها َوَعذاِبـــــــيَق ِإَلينا َعــَوس             (ي َطَعمُتهاـــــــَفِإّن)َيُذِق الُدنيا  َوَمْن                                          

ــََفل                                            راُبهاــما الَح يف َظهِر الَفالِة َســـــــَك          اًل    ــــــَوباِط رورًاــــــُغ م َأَرها ِإالــــ

ــَِجي ِهَي ِإال اــــــــَوم                                            ِتذاُبهاـُهنَّ ِاجــــــــــــَهمُّ ِكالبٌَُعَليها          حيَلٌة     ــُمسَت َفٌةــــ

ــََتجت َوِإْن        ِلها      ـــــهنَت ِسلمًا ألـــــَتجَتِنبها ُك َفِإْن                                             ِذبها ناَزَعتَك ِكالُبهاـــــــــ

                                                                                                   ّياإلمام الّشافع  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .« رابــــــالسَّ »  و  «ـص غَّـّـــَنَت » ــــــرادف ُمـــــــــبال اشـــــــــــرْح -1
ــّـاعر و أف مـــــــا الذي حـــــــــلَّ -2  سد عليه طــــــــــــــيب حياته؟ـْــــبالش
 تزام بعض الواجــبات عند الشيخوخة. استخرجها.ـــدعا الشـّـاعر إىل ال -3
 معنى يف القصيدة؟ـقال تعاىل:" و ما احلياة الّدنيا إاّل متاع الغرور" أين جتد هذا ال -4
 ظر  الشـّــاعر؟ـــكــــــيف نـــــتعامل مع الّدنــــــــيا يف ن -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ــِرْب إعـــراب ُمفردات الكلـمات اليت تـحتها ســــطر،و إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـن.َأْع -1
 .إدغاما ممنوعا و اشرحه -ب   . أسلوب شرط وحّدد عناصره -: أـيدةاستـخرج من القص -3
          ك رقــاب الّناس.ْليء يف ِمِسـُمـن و الِسْحُمـفاضــــل بني ال -4
 .مالـ: اجليـــــفة ، الـــــّغْرصــــ -5

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 . حمّسـنا لفـظّيا و آخر معـنــوّيا -ب          صورتني بيانيتني خمتلفتني و اشرحهما. -أاستخرج من القصيدة :   -1
 .تغيريات من تفعيالته روضّيا البيت األّول وسّم  ره و بّين ما حلقادرس َع -2
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    خــــْيـــــاّب و شــــــــــن شــوارا بيــــــيَّْل حــــــخــت . 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، هذا احلوار اْنــُقْل . 
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 سلوكه مِـّنظـُت ةالّيــــثِم يدةـــــمح صالِخ و، يةساِم ةخالقّيأ ئباِدَم إىل ةالعاّم حياته يـف اإلنسان حيتاج       

 لةتباَدـُالـم  قةِـّالث نـــــــــم (متينة سأُس على تقوم أْن ينبغي اليت) احلياة هلذه سرياوتْي .اسـّالن مع عالقته و

 ريعةَـّالش ترَّـَـأق ، اسـّالن بني منافعـال و مصاحلـال بادلـــت تضمن و معيشةـال نظام حتفظ ،ركـَشتُمـال الوفاء و

 الـيت  هـي  مبادئـالـ  هـذه  ثـل ِم إذ . اإلخـال،  و احلـبّ  روح تأشـاعَ  و،  دِّالـوُ  و األمانة فاتِص حةْمالسَّ ةاإلسالميَّ

 جْهَـّالن يف ريالسَّ هلا تضمن و،  اخليانة و رالغْد رأْس من رهافتحّر ،راخلواِط هلا ترتاح و،  فوسـّالن إليها ّنمِئـْطـَت
 . ويمـَالق

 شـعورا  اإلنسـان  نفـس  يف قهاـْــ لـَخل ،بهـا  كسَُّمَـّالت اليت علينا فاتـالصِّ لِّـــــأَج من فاءالَو و األمانة فةِص ولعّل      

 ينبغي الو.  وغريه نفسه مع به يلتزم فيما هودبالُع الوفاء إىل يدعوه و ادقة،الصَّ إحساساته من ثبِعـْين اّيــــِفـَخ

 هو ما إىل فةـالصِّ هذه مبفهوم (عِفـَنرت أْن) نحُسَي لكن ع،والوداِئ و األموال يف وفاء هاـّأن على األمانة مفَهـُت أْن

 يناـــ أم اإلنسان جيعل الذي ذلك فائه،وَص مريـّالض نقاء طهارتها،و و فسـّالن وِّـُـلـُع إىل هفنتجاوز. ىَمأْس و لُّـأَج

 مات.حّرـُمـال علِف عن هلا راـِـزاج معاصيـال و رورـّالش ارتكاب مننَّاعا َم ه،غري سرارأل َحفَّاًظا  نفسه على
                                                                             جمّلة الوعي اإلسالمّي  ـ بتصّرف ـ    

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ـّنــــــّص.ــــــاّمة للـــــــــــــتـــــــــرْح فــــكـــــــــرة عـــــــــاقــ -1 
 . «الــوفــاء»اد: ـــو بالـُمـض  «الّنــْهـــُج»اشــرْح  بالـمـرادف :  -2 

 ياته إىل األخالق  ؟ـــــي َحــــــسان فــــحتاج اإلنــــــاذا يـــلـم  -3
 و لـماذا ؟؟  ة من أهمَّ األخالقالكاتب األماَن َرَبتـــــــــاْع َمــــِل  -4
  مـــــا الـمــــــفهوم احلقـــــــيقّي ل مــــــــانة حســــب الّنّص ؟ -5

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.مـــا بــيـن قــوسيـإعــراب ُجــــمل  ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 استخرج من الّنّص اسم تفضيل و صيغة ُمبالغة ُمبّينا ِفعلْيهما. -2
 ، الّزاجر .  : اَلحِميَدُة ، الُودُّ ــــــــاتمـــــــلـــــَصـــــــغٍّـــــر الك -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 . « اخليانة و رالغْد رأْس من رهافتحّر »رة : العباسّم الصورة البيانّية يف  -1  
 مـــــــــا نـــــمط الّنــــــــــّص ؟ ُدلَّ عـــــــلى ُمـــــَؤشِّراته.  -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

      الـــتَّـــــــساُمــــُح  »مـِْن أهـــــّم األخــــالق اليت يــجـــب أْن تـــســـــود  فــــــــــي الـمجتمع» 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،و آثاره على الفرد و الـمجتمع  اكتْب مقاال تبّين فيه حقيقة . 
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 الْل..ــْب يا ِهـِغ

 مويـوراء الِغ  ِقْف

 الْلِـّناق التـق أْعياءك فْوـر ِضال تنُش

 الْل..ِغْب يا ِه

 عيدـيد السَّـِت بالعْأال َت

 ننْياأَل مَع

 نْيـِتالَو  قطوَعـريد العيد َمُأ ال  اـــــــــــأن

 ؟ (وىــــــــالعيَد يف حل أنَّ) نُُّظَتَأ
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ــــــــرة عـــــــــــاّمــةخلِـّـــــــــــــــــــْص الـقـــــــــــــــــصيدة فــــــــي ِفــْكــــــ -1

 اْشـــــــــــــــــــــَرْح بالــُمــــــــــــــــــــَضاد الَكِلمــــــــــتْين: تـَنـْــشر ، العـِــزُّ    -2 
 اْسَتْخِرج ِمَن الَقصيدة األْسباب اليت َجَعَلت الشـّـاِعر ال َيَتَمنَّى َمِجـيَء العيد.   -3
 ـون العــــــــــــــيد احَلقــــــــــــيقّي يف َنـــــــــــــــَظر الشَـّــاعر ؟   مَتى يكـــــــ -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ْيـــن َقــــْوَسْيــــــــن.     ْب إْعراب ُمــــــْفردات مــــــــا حْتـــتـــه َخطـّ يف النـّـــــــــّص ، و إعـــــــــراب ُجَمـل ما بأْعـــــــِر -1
    فيه اجَلـديــُد  - 2      !َكـــْم ِمْن ِعيـــد َغيـُْر َسِعــــيد  -1ْد الـُمبَتدأ و اخَلَبر َمَع َتْعليل التـّرتيب يف اجُلْمَلَتْين:  حدِّ -2

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
   ْبـــــــَتِسم الزَّمـــــــْنَي واْطـَلْع َعلْينا حيـــــــن » ــــباَرة:الِعـــــ َتـــــأمَّل » 

 َســــــّم و اْشــــــــــــــَرح الصُّــــــــــــــورة الَبــــــــَياِنــــــــيَّة فـــــــــــــيها .  -1      
 يها ؟ و مـــــا َغَرُضـــــه الَبــــــــــالِغيِّ ؟  مـــــــــا نـَــْوع اأُلســـــــــلوب فـــــــ -2            
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    اخَلارجَية َفــَقط  ره مام النَـّاس مَبَظاِهره وَفَوائده ،و اْهِتَفاء الَكثري مْن َمَظاِهمُبناَسبة عيـد اأَلْضحى الـُمَبـاَرك ، آَلـَمـَك اْخِت. 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، د العيد احَلـقيقـّيةي و َمــَقاِصر فيه مَبَعاِنــجاجــّيا ُتــَذكِّـُتـْب نــص ا ِحاْكـ . 
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 ةَئـِنـأنَّ العيد تْه نُّأتظ

َــّطَســُت)  يف جريدْه؟(ر ــــ
 وأثواب جديدْه؟!

 الْلِغْب يا ِه

  (مْنم الزَِّسَتْبَي) نا حنيلْيْع َعَلـواْط

 ْنـَتـــريان الِفـومتوت ِن

 ناعلْي اطلْع

 اءـــــــــسـَمال ناِتساَمِتق باْبحني ُيوِر
 تاْءِـّـج الشنا ثْلرقاِتذوب يف ُطـوَي

 ذاَـّـاطلْع علينا بالش

 بنْيـُمال رْصَـّـبالن زِّـبالِع

 لـْمام الشََّئـِتـْـاطلْع علينا بال

 لمنْيْســُمن البْي

 عيْدالسَّ يُدـــــــــالِعو ـهذا ُه
 فيه اجلـديد

 واُهـوِس

 عيْدــِــا بَنس َلْيَل
 !فـــــَكْم ِمْن ِعيد َغيـْر َسِعيد 



 

 

      
 

َفَتَحاَمـَل َعَلـى َنْفِسـِه     ...ِكي َعَلى َمْقُرَبٍة ِمْنُه ِبَغْيـِر َصـْوتٍ  َفاِطَمَة َوْهَي َتْب (ِاْبَنِتِه َيْنُظُر ِإَلى)مْوِت، َوَطِفَق ـَعَلى ِفَراِش ال النَِّبيُّ  َرَقَد             
 .ُعوَنـــــَراِج ِإلْيِه ِإنَّا للَِّه َوِإنَّا ُقوِلي ...! َيا ُبَنيَُّة َتْبِكي اَل :ثمَّ َهَمَس

 ...َوِمنِّي  : َفَأَجاَب الّنيبُّ ...(وهي ُتَكْفِكُف َدْمَعَها)فاطمة  قالتها ...؟   َيا َرُسوَل اللَِّه َوِمْنَك - 

 الُفَؤاِد...  ْبرِة، َشاحَبَة الوْجِه، َمْكلوَمَةالَع َدَةـــــجامتراقبُه،  ـ رضي الّله عنها ـ عائشة   زْوَجُة الّنيّب َوَكانْت 
 ؟! ِمَن احُلمَّى(ُيوَعُك ) ِإنَُّه :فقالْت ِلفاِطَمَة هامسًة 

 ...الذََّهِب؟ ا فعْلِت ِبَذِلَكـــــــــم ...! ! عاِئَشُة يا :وقال لزوجته قلياًل الّنيبُّ  وفجأة نهض 
 ...َذَهٍب؟ َأيُّ - 
 !...(التِّي ِعْنِدي)ّتُة الدََّناِنرُي السِّ - 

ـ  عائشة َلَفَظْتها ...ِعْنِدي هَي  - وهو علـى تلـك احلـال ِمـَن الَكـَرِب       مال،ـبهذا ال الّنيّب  بْعُض الدََّهِش الهتمام هاَجخاَل وقد ـ رضي الّله عنهـا 
  !...َسُأْنِفُقَها  :َفَعاهدْتُه عائشُة قائلًة ...؟!ُ حمّمد برّبِه َأْن لْو لقَي اللََّه َوَهِذِه عْنَده ما ظّن :َباَدَر َيُقوُل   النَِّبيَّ َوالشِّدَِّة... َوَلِكنَّ

                                                                                                                                                                   ...! مساكني... اآلَن اسـَترْحتُ ـاحشرني يف زمرة الـ  و وال توّفين غني ا فقريواالّلُهمَّ توّفِني »ُس: ورَقَد وهو يهِم ه،ِعْنَدِئٍذ َبَدْت الرَّاَحُة يف وجه 
                                                                                        بتصّرف ـ حمّمد ـ/ توفيق احلكيم  

                                                                                     

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 . استْنبْط من الّنّص بعض مشائل الّرسول  -1   
 .  «َمْكُلوَمة» و   «ُتَكْفِكف»  ،  «حتامل»:  الكلمات و  وظِّْفها يف مجل من إنشائكرْح  اشـ -2   
   ؟من القصيدة مظاهر ُحزن أْهل الّنيّب  استخرْج -3   
 ؟ هبعن الّذ عائشة من سؤال الّنيّب  مَل تعّجبْت -4  
 ؟  وهو على فراش الـموت من دعاء الّنيّب  ماذا فهمَت -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 ّص مع الّتعليل.مثِّْل لإلدغام الواجب و الـممنوع من الّن -2
 اْمَدح الُفقراء و ُذمَّ األغنياء بإحدى الّطريقتْين الـمدروستني.  -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 .الّنّص غيّن باألساليب اإلنشائّية ، استخرْج نوعْين مع بيان غرضهما -1  
 .يف الـمعنى أثرهمبّينا  ابــديعي  احمّسنالّنّص من  استخرْج -2  
 ؟منط الّنّص مع الّتعليلمـــــــــــــــا  -3  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

     "  فأعجبك الّسند لُتَطبِّق عليه التِّقنية .  يف حّصة الّتعبري الكتابّي كان الـموضوع : "  تلخيص نّص 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،السَّند بأسلوبك اخلا،  و بنمط إخبارّي  خلِّص . 
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ماع اإلعالن عن مزيد من األعداد اجلديدة لضـحايا  عند َسح فاه َتو جتعله يْفمرء ـتاب الْنذي َياّل الغّم واهلّم مع كلِّ
حاحـا يف األوسـاط   سـئلة إلْ ر األَثـ الي مـن أكْ البسـيط الّتـ   ؤالالّسـ مختلفة، ال يـزال  ـإنفلونزا اخلنازير يف مناطق العامل الـ 

مرض، ومـا  ـبهـذا الـ   نيـّمتوفـالممكن تقليل أعداد ـهل من ال واس بإنفلونزا اخلنازير؟ ماذا ميوت الّنـة: لعبّية والّشبّيالّط
 ؟ يتفاقم اخلطر( قبل ) أْن بيل لذلكو الّســــــه

 (منلـك الكـثري  )نا ـّـة، ولكنلول سحرّياليوم ُحى ر هلا حّتـّال تتوف لةــــمشكالوفيات بإنفلونزا اخلنازير  صحيح أّن
ـ   القضـّية   من حصول هذه الوفيـات، أو منعهـا. و   للحّد نـّـاجعةمن الوسائل ال  يّبـّاء والعـاملني يف الوسـط الطـ   ال تعـين األطّب

 بهم. الـّـذين) حييطون (أو األشخا،  مرضـالوخصوصا مْن لديهم أعراض ، ميع اجلة فقط، بل حّيلطات الّصـّوالس
ت إنفلـونزا اخلنـازير، يكـون    الريع مـع حـا  حيح والّسـ عامل الّصـ ـّمعرفة بالتـ ـغبـة والـ  درة والّررت الُقـ ـّوإذا ما توف

 . و على اجلميع تطبيق حكمة: " الوقاية خري من العالج " اس.ومن قبل أوساط الّن يّبـّنفيذ ممكنا من قبل الوسط الطـّـالت
                                                                       ـ بتّصرف ـ  موقع إسالم أون الين/ حسن حممد  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 فكرة عاّمة للّنـّص.  اقرتْح -1
 . عالمات ، ن: الفاعلة رادف الكلمتْييف الّنـّص عن ُم ا ْث -2
 باشرة و الغري مباشرة النتشار مرض إنفلونزا اخلنازير.مـأهّم األسباب ال اذكْر -3
 ما هي االحتياطات الواجب اّتـخاذها تفاديا للمرض؟ -4

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تــراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْعــ -1
 مجلة بسيطة. -ب             مجلة موصولة و حّدد عناصرها. -الفقرة األوىل من الّنّص : أمن  استخرْج -2

 جــملة مرّكــبة. -اسم تفـــــــضيل  موضِّحا فعله.           د -جـ                                                                                           
 ركِّْب كلمة  " الــَمرض " يف مجلة من إنشائك تقّدم فيها الـمفعول به وجوبا . -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
    ها.ــَعكناية مبّينا نْو -أ من الّنّص : من الفقرة األوىل استخرْج 

 .أسوبا إنشائّيا و آخر خربّيا مبّينا نوعهما –ب                                                                                           
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    الج "ـِـن العـم رٌُـمة : " الوقاية خيْكاحِل تقوُل 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،جج و األمثلة األدلـّة و احُلبيف هذه الفكرة  توّسْع . 
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 (لواِمَع ْنَم)اس ر النَّْيَخـَف ْلَمْعوا               ل      ُجرَّــــها الــــيَُّأ َكوَدـــُجُو ْتِـِثبَأ                                                         
 ُلَلــــبٌُ وال ِعـْــــْياك ال َعَرــــــَب َو                      (هــــَتوَّـــك ُقــيـــِف َعَدْوَأ)ه ــــاللَّ                                                         
 ُلِثـَتْموَي ( ويْعـــَي)بًا ـــَلـــْعـــال ث                      دًاـــَسَأى َليادين الُعي َمــف ْنـــــُك                                                         
 ُلُبل السُّاِذَخـــــَتُمـيق بالــــِضوَت                      ةـــَعـــواِسدام ــــْقِمـــــْلِل رُضاأَل                                                         
 ُلَمنا الَعاَتــــيإّن َحــــم فـِـجْحُت                 وال      لَّـَمــــوال َت دَّــــُجل َوَمــــاْعَف                                                         
 ُلَباجَلك ــــُقْزِرّد َفـــُشَو ْعَزْجــــَت                     ال  كزَقِرل ْهــــيف السَّ جْدم َتَل إْن                                                         
 ُلَذَتـــــْبُم رُّدُّــيه الــــِف ُرْحـــفالَب                 قًا     َزَتْرـــُم رَُّبــــذا الــاق َهــــَض أْو                                                         
 ُلَطيا َب وِّـيف اجَل ْروِط (ْدَعـــفاْص)             بًة        األرض قاِطيف  ْبــــِخـــَت ْنِئوَل                                                         

                                                                                                   إبراهيم الـمنذر  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 ناسبا للقــــــــــــــــصيدة.ـــــــــــــــــُعـــــــــــنوانا م ـــــــــــــــــــــــرتْحاق -1   
 «ُمْحَتَقر  »  و  «َتَتَردَّد»،   «ـُمتكاِسل ال »   :رادفاستخرج من القصــيدة ُم -2   
 ؟رـــــــــالّشــــــــــاع َتطـــــلَّب ِمـــــــّنا الَعـــــــــمل حســــــبـــمــــــــاذا ي -3   
 ن القصيدة العبارات الّدالة على ضرورة َتَخطِّي الصِّعاب.ــــــــــاستخرْج م -4  
 .انيـتْين األّول  و الّثـــــاشــــــــرحْ  بأســــــــلوبك اخلــــــاّ، َمْعـــنى البي -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.وسيـبـني قـ اإعراب ُجمل م ،وطرـحتها سـمات اليت تْعِرْب إعراب ُمفردات الكلَأ -1
  علها. ــا و فــيان وزنهـــع بــبالغة مـــــيغة مـــــــصيدة  صـــــن القــــــــتخرج مـــاس -2
ِــّـــْل م -3  الّتعليل.مع  ام الواجب و اجلائز و الـممنوع ـــــصيدة  لإلدغــــــن القـــــمـث

 

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 .من البيت الثـّــاــجز ـع ي ـيانّية فـــــورة البـــالصُّـرح ــــــو اش سّم  -1  
 .أثره يف الـمعنى  بّينا ُمَلــْفــظّيا  الّرابع حمّسنااستخرج من البيت  -2  
 ــــلوب يف البـــــــيت اخلامس و ما غرضه؟ــا نـــــــوع األســمــــــــــــ -3  

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    الــــــّرســــــول  ال ـــــــــق  :  إنَّ الّله ُيـــِحـــــبُّ إذا َعــــِمــــَل أَحــــــُدُكــــم َعــــَمــــــاًل َأْن ُيــْتـــِقـــــَنــــــــُه 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، احلديث ُمبّينا ِصفات العمل الـُمْتَقن و آثاره على الفرد و الـُمجتمعمعنى  ْح اشر . 
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  َوِباْلَواِلـَدْيِن ِإْحَسـانوا   . َشْيئواَأالَّ ُتْشِرُكوا ِبِه  . َعَلْيُكْم (َما َحرََّم َربُُّكْم)ُقْل َتَعاَلْوا َأْتُل  : ىاَلَعَت ُهاللَّ اَلـــــَق        
 .  َها َوَما َبَطَنـا َظَهَر ِمْنــْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َمــَو اَل َت.، ِإيَّــاُهْم َنْحُن َنْرُزُقُكْم َو . ٍقَتْقــُتُلوا َأْواَلَدُكــْم ِمْن ِإْمـــاَل َو اَل

َو اَل َتْقَرُبـوا َمـاَل   [ 151] ( َتْعِقُلـونَ  )َعلَُّكْم ـــــ َذِلُكْم َوصَّـاُكْم ِبـِه لَ  .  ِإالَّ ِباْلَحقِّ  َو اَل َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه
َوِإَذا  . ُوْسَعَها اَل ُنَكلُِّف َنْفسوا ِإالَّ . َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط. َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه  َأْحَسُناْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي 

ِصَراِطي  َذاــــَهَوَأنَّ  [152]َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن  . َوِبَعْهِد اللَِّه َأْوُفوا.َوَلوْ َكاَن َذا ُقْرَبى(َفاْعِدُلوا)ُقْلُتْم 
    [153]َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن  . ْم َعْن َسِبيِلِهَو اَل َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُك. ُمْسَتِقيموا َفاتَِّبُعوُه 
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 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ــات الكرميةـــنوانا مـــــناسبا لآليــــــع ــــــــرتْحاق -1   
  ات .ـــــقابل مـــن خـــالل اآليـــــُاجلــــدول الـم ْلِمأكـْ -2   
 «ُوْسَعها »و    «إْمـــالق  »،  «الَفواِحــش  »:  اشـــــــــرْح -3   
 ـرى ؟بني الّصراط الـمستقيم و السُّبل األخـــ ُقْرما الَف -4  
 ما النتيجة الـَمْرُجوَّة مـــن تطبيق َوَصاَيا الّله تعاىل ؟ -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.ـوسْيإعراب ُجمل ما بْين ق ،وطرـحتها سمات اليت تراب ُمفردات الكلـِرْب إعَأْعـ -1
 وعّلْل ُرتـَْبَته.  ... َلَأْوُفوا اْلَكْي  حّدد الـمفعول به يف قوله تعاىل:  -2
 وعّلْل ُرتـَْبَته.  ... َنْحُن َنْرُزُقُكْم  حــــــــّدد اخلرب يف قوله تعاىل:  -3
 استخرْج من اآلية الّثانية ُأســلـــوب شـــــرط و حـــــــــــــّدْد عناصره. -4

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ...  النَّْفَس  َو اَل َتْقُتُلوا قوله تعاىل :  ورة البيانّية يف الصُّ ْحو اشر سمِّ -1  
 .أثره يف الـمعنى بّينا ُم اّينا بــديعــــــحسُِّم  األوىل اآليــــةن ـــم استخرْج -2  
 ؟ هي يف اآلياتر و النَّــــلوبْي األْمسـْالغّية لتكرار ُأاللة الَبالدَّمـــــــــــــــا  -3  
 عض خصائص األسلوب القرآنّي .ــــْنبْط بـــــاسَت ِمــــــْن ِخـــــالل اآليات ، -  4   

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

      الـــِغـــشُّ "مـــْن أهــــمِّ الّظـــــواهــــر الـُمـــْنــَتِشرة فـــي َتعــــاُمالِتنا الـــــتِّجارّيــــة " 
    كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ،ُتبّين فيه حقيقة الِغّش و مظاهره و آثاره ، ُمقرتحا ُحلوال له قااًلاكتب َم . 
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 ...َوالَقْرَيُة َساِكَنٌة ُسُكوَن اأَلْمَواِت... الَعَرُق َيَتَصبَُّب ِمْنُه َغِزيروا ثواــاَلِهالَكْلُب َما َزاَل َيْتَبُعُه  -

   َحَرامٌُ َعَلْيَك َيا َأِبي... َأَتُلوُمِني َعَلى الذََّهاِب؟... َأاَل ُتِريُدِني َأْن َأِعيَش؟ -
الشُُّيوِخ  ُرْيــَغُمُدُن َفَغاَدُروَها... َلْم َيْبَق ِفيَها ـ... َلَقْد َتَرَكَها َأْبَناُؤَها... َأْغَرْتُهْم ال( ُتْحَتَضُر ) ُقْلَت ِلي: ِإنَّ الَقْرَيَة َلَقد -

 القرية ! القرية !... ُتِريُد ِرَجااًل... ُتِريُد َأْن ُتْثِمَر... َعاِقروااأَلْرَض َلْيَسْت  إنََّّ َوالَعَجاِئِز...
 َع الَفْجُر...اَل َتْرِوي َأْرضوا َعْطَشى... َلَقْد َحَمْلَنا الُبْؤَس َسَنَواٍت َفَما َطَل الَقْطَرُةَفَأَجْبُتَك: ِإنَِّني َقْطَرٌة... و -
 ... َتَتَوسَُّل ِبُكْم َأْن ُعوُدوا... َأاَل َتْسَمُعوَن ِنَداَءَها؟ َأاَل َتْسَمُعوَن ِنَداَءَنا؟( ُتَناِديُكْم) ِدُكْماُقُبوُر َأْجَد -
ِريدو َغدوا ُمْشِرًقا... ُبْعدوا َوُسْحًقا ِلَحَياِة الظَّاَلِم . ُأ( َأْن َأِعيَش ) َلِكنَِّني َرَفْضُت َقاِئاًل: َلْن َأِعيَش َبْيَن الًقبووِر... ِإنَِّني ُأِريُد -

 ...والشََّقاِء... ِإنَّ َهِذِه الَقْرَيَة َمْشُؤوَمٌة، َغاَدَرَها َأْبَناُؤَها َفَتَفتََّحْت َلُهْم ُكُنوُز الَعَمِل والَوِظيِفِة
 ...(َسَتْنَساَناف)إْن ترحل  -
 ...الُبْؤِس(َتْطُرُدوَن ِبَها َشَبَح ).. َسَأَتَدبَُّر ُأُموِري، َوَأِجُد َعَماًل، َوَأْبَعُث ِإَلْيُكْم َأْمَوااًل َلْن َيُكوَن َذِلَك َيا َأِبي. -
                                                                                                 و لكن ...َوآَمالٌُ َعِريَضٌة ِفي َرَأِسِه... غادرَتْلَهَثاِن واَلَكْلُب َوَراَءُه َيْلَهُث...  اَلُهـــِرْج - 

                                                                               ـ بتصّرف ـ مالحظات للّزمن اآلتي/ علي احلوسي  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
 .ّص ـــــــــة للّنـــــــــــــاّمـــــــــرة عـــــــــكـــــــــِف  ــــــــــــــــــرتْحـــاقــ -1   
 ب الّنّص ؟حْس  ةرَيـــــــــباب للقــــر الّشْجــــباب َهـــــــــا هي أْســــــــــم -2   
 ؟ريةر الَقْجحاول َها الذي كان خيافه الّشيخ على ابنه الذي ُيـــــــــــــم -3   
 هاجر.ه الّشاب الـُمُلَمْأمن الّنّص العبارات الّدالة على ما كان  َي استخرْج -4  
 . مُهَل ْتَنيََّزب ، ــِــجْنوت  ، ال ُتُممن الّنّص العبارات : تكاد َت رْحـــــــــاش -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.إعــراب ُجــــمل مـــا بــيـن قــوسيـ ،وـطرـحتها ســـمات اليت تُمفردات الكلـ ــرابِرْب إعـَأْعــ -1
 راء.ى به ، حالة اإلْغَرْغى ، الـُمَرْغي ، الـُمِرْغدا : الـُمدَِّحن الّنّص أسلوب إغراء ُمـــــــم  استخرْج -2
 ى.َرر الُقْجَه ْنا "  ِميَّبـ : " ِإ ّذْرـــــــــَح -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 ها.ورة بيانّية و اشرْحمن الّنّص ُص استخرْج - 1
 . ْلــــــــــمط الّنّص ؟  علِّمـــــــــــــــا نـــــــ -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

 َّن القرية إىل الـمدينة .ــــــحيل مالّشاب أخريا الرَّ َرقر 
 كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، تهصَِّقّيْل نهاية ِلخت . 
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ــوِعي    ــْن ُخُضـــ ــُل ِمـــ ــِه َأْخَجـــ ــْم، واللَّـــ     َنَعـــ
ــالِم لـــــــَمَّا  ــْن َبــــــين اإلْســــ ــُل ِمــــ     وَأْخَجــــ

ــوعٌُ  ــدُّْنيا)ُجُمـــــ ــُ  الـــــ ــجيجًا (َتْمـــــ     َضـــــ
    ُيَحاِصـــــــُرها الظَّــــــــالُم وَمـــــــا َنَراهــــــــا  

ــنَي  ــ)وِحـــــ ــَرى َماليـــــ ــحايا (نَيَنـــــ     الضَّـــــ
ــُل اإلْســـــــــالِم  ــاُتـــــــــَدكُّ َمَعاِقـــــــ     َدكًّـــــــ

ــْبراً   ــْبرًا َفِشــــــ ــنا ِشــــــ ــَلُب َأْرُضــــــ     وُتْســــــ
ــر ــا ُأوَلــــــــى َنــــــــَرى يف اأَلْســــــ     ِقْبَلَتْينــــــ

ــَوى    ــني ُتْطـــ ــُل حـــ ــِه، َأْخَجـــ ــْم، واللَّـــ     َنَعـــ
 

ــْن    ــذاَوِمـــــــ ــَذلُِّل واخُل َهـــــــ ــوِعالتَّـــــــ  نـــــــ
ــ    ــاِني كـــــــ ــْم ِفـــــــــي َزَمـــــــ  اْلَقِطيِعَأَراُهـــــــ
ــ   ــكَ َفـــــ ــى ِتْلـــــ ــًفا َعلـــــ ــوِع َوا َأَســـــ  اجُلُمـــــ
ــموِع(َتُمـــــــــدُّ َيـــــــــدًا )   ــاِد الشُّـــــــ  إليَقـــــــ
ــقيعِ    ــاِس الصَّـــــــــ ــاُهم بإْحســـــــــ  َفَنْلقـــــــــ
ــَتِعُل    ــْين الضُّــــــــلوعِ  األَســــــــىوَيْشــــــ  بــــــ
 ِمـــــــْن َذْرِف الـــــــدُّموِع(َنخـــــــاُف  ) َنْحـــــــُن و  
ــيعِ     ــِل الرَّضـــــ ــْرَخَة الطِّْفـــــ ــَمُع َصـــــ  َوَنْســـــ
 وِعَســـــــــَجاَياَنا َعَلـــــــــى َهـــــــــذا اخُلُضـــــــــ  

 

                                                                                        عبد الرمحن العشماوي  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
  ناسبا للقـــــــصيدة.ــــــُعـــــــــــنوانا م اقــــــرتْح -1   
 . «  َسَجاَياَنا »و    « ُتَدكُّ » ،  « اخُلُنوع »اشرْح :  -2   
 مــــــــــمَّ يــــــْخــــــَجـــــــــل الـــــــــّشــــــــاعر ؟  -3  
 ؟ُيَصوُِّر الشَّاِعر بعض ما ُيعانيه الـمسلمون ، استخرْج  ُصَورا للُمعاناة  -4  
 ع الذي آَل إلْيه الـُمْسِلمون ؟ مــــــا هي فــــــي رأيـــك أْســـــباب الوْض -5  

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ن.ا بــيـن قــوسيـإعراب ُجـمل مـ ،وطرـحتها سـمات اليت تراب ُمفردات الكلـِرْب إعـَأْع -1
 لـماذا ؟ ؟   «  َنْسَمُع َصْرَخَة الطِّْفِل »جوز تقديم الـمفعول به يف الـجملة : ـــــــل يــــه -2
 لمات : ُيحاِصُر ، يشتعل ، نسمع.ـــــــــن الكـــــــــفضيل مـــــــماء الّتــــــــْغ أســــــــُص -3

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
    ِّــّثانياليت ـالب -:  البيانّية يف  ورالصُّ و اشرحْ  سم . 

 البيت الــــّرابع . -                                                                                  
 البيت الّسادس .  -                                                                                  

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    نّيا ُيـــَصوِّر ُمعـــــــاناة الـــّشعب الفلسطييّن .شــــــاهدَت شـــــــريطا تلفزيو 
     كتسباتكوّظفا ما أمكن من ُمُم ، ِصْف ما شاهدتَ  ،  و ما َخلََّفه ِفيك من َأثـٍَر . 
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السَّــــواعد و اْنِفتال العضالت، وال بَبْسط السُّلطة، وُقوَّة ، أو عدد األتباع، وال بصالبة الوفـــيـــرَظَمة ال تكون بالـمال إنَّ معايرَي الَع           
 النُّفوذ؛ بل تكوُن بَقْدر عظمة النَّفس يف ُنْبلها وُطْهرها، وَعَظمة األخالق يف َطهارِتها وُسُموِّها. 

َغْرس الـَمحبَّة والسَّــالمة بينهم وعلى حتقيق  ُبِنَيت على الّرمحة بعباد الّله، وعلى د صّلى الّله عليه وسّلمو إنَّ عظمة حمّمـ             
ن فــظائعه الـمـساواة العــــــــامَّة فيهم، ُبِنَيت على إنقاِذ الـمجتمع من أْوبائه، ومن عوامِل فساده وشقائه، وعلى تطهريه من ُشُروره، وم

ُمتواضـــعوا َعطوًفا.أتى  (َيْرَحــم  )َيــُبـثَّ يف األرض الفساد؛ إنَّــما جاء وُفُجوره، مل يأِت  روٍب ُمدمِّرة، وقنابل ُمتفجِّرة؛ لُيْهِلَك العباد، و
ثري باألوامر احلكيمة اليت تكُفل مصاحَل البشر، وتنظيم ُمجتمعهم، وترقية حـــــياِتهم بالوسائل الـُمصيبة  والطُُّرق العجيبة، والتَّأ

توجيههم التَّوجيَه السَّليم، وَرْبط ُقلــوِبهم برابطة اإلميان والـمحبَّة، ورغبة اخليــر ، البليغ يف ُمعاجلة أمراضهم، وتقويم اْعِوجاجهم، و
 . ( » إنَّما ُبِعـثـُْت أُلَتمِّم َمَكاِرم األْخالق  « )النَّيبُّ صّلى الّله عليه وسّلم:  وإقامة العدالة الشَّامـلــة ... قال

مل تصْل إىل شيء من هذه الغايات السَّاِمَية، وال أتت مبثل تلك السَّعادة الـمنشودة، وال حقَّقت للعامل  دِّنَمإنَّ قواننَي العامل الـمـَُت            
ُح أمَّا اإلصال وال الصَّفاء؛ بل ما أورثتهم إال شقاءو وبالءو، وتدمريوا وتقتياًل، فال ُيْعَنْون إالَّ بالـمَّادة، فمنها يبدؤون، وإليها ينتهون.  اهلــــناء

 ان.النَّبويُّ، فإنَّه ُعِنَي بإصالح النُّفوس، وتنظيم الـمجتمع، وَبثِّ مكارم األخالق، وَنْشِر الرَّمحة والعدالة وصيانة َدِم اإلنس
                                                        موقع ثقافة وفكر ـ بتصّرف ـ    

 

    

 

 رّي :  ــــــكــــلفاء اــــــــنــــــالب -01

  لـــــــــخِـّــْص َمــْضــــــــــــُمـون النَـّـــــــــــــــّص فــــــــي ِفــــــــْكــــــرة عــــــــــــاّمــة. -1      
 " .  الـُمَتَمدِّن"   اشـْـــــــــــــــــَرْح  بالـُمــــراِدف :   "  الَفَضائع   "     و بالـُمـــــَضــــــادِّ :  -2      
 مـــــــــــا حــــــقـــــيقـــــــــُة العـَــــــــــظـَـــــــمة حــــــســــــــــــــــب الـــــــّنـــــّص  ؟ -3      
 .   وضِّــــــْح فـــي جــْدول ُأُســـــس عـََظــمة النَّبـــــّي   و عظـــمة غيـــره من اجلّبارين -4      

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مـــــــــــا َمــــَحـــــّل اجُلْملتـــــــْين الـُمقّوستْين فــــــي النـّــّص من اإلعــْـــــــــــراب.  -1      

 ــرتني فــــــــــــي النَـّـــّص . أْعــــــــــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــْين الـُمـــــــــــســـــــطَـّ -2      
 ِرْج من النـّـّص جـُـــــملة َبــــــــسـيطة و أخـــــــــــرى مـُـــــــــــركَـّـبة.   ـــــــاْســــــــتخ -3      

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 "   وعلى َغْرس الـَمحبَّة والسَّالمة بينهم   رة:" سمِّ و اشَرْح الصُّورة الَبيانيَّــة يف العبا -1  
 استـَخـِْرْج مــــن الفــــــقـــرة األخرية  ُمحـــسِّــنا بــديعـــــّيا ُمـبــــيِّــنا نـــــــــــوعه.    -2  
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    لنَّيبُّ  َبْعَد مْحـَلة اإلساءة اّليت َتَعرَّض هلا ا.َتَألَـّْمَت و َقرَّْرَت ُنْصَرَته والدِّفاع عنه بطريقتك العملّية احلضارّية اخلاصَّة ، 
   ِــّــفا : استعارة تصرحيّية و أسلوبا إنشائي  ا.َبـــيِّــْن  ـ يف عشرة أسطرـ  ُطُرق ُنْصرتك و وسائل  الدِّفاع عنه .  ُمـــــــَوظ
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َرَها َوَشَذاَهاــِعْطَبْت ِبُروِحيــَسَك          !اَأْحاَلَه اــــــَمَوْرَدًة ِفي الَبْيِت يا -                                                    
ِحَها َوَمَساَهاـــُصْبَعاَدًة، ِفيــــَوَس           لًُّقاَجًة َوَتَأـــــــَؤاِدَي َبْهــــُفَمَ ْت -                                                    
َداَهاـَوَعِجيِجَها، َوِنَضِجيِجَها،ـــِب           َداِئموا َهْرجواَلَنا ِفي الَبْيِت َزَرَعْت -                                                    

َقاَهاـَدَما َأْلــِعْنمِّيــــَيُذوُب َهــــَف           َوْجٍه َضاِحٍكـــُعْدُت َتْلَقاِني ِبِإْن -                                                    
َطاَهاـِهَها َوُخــِبَوْجَليَِّجَلْت ِإـــــــَع           اًل ِمْن ِوْجَهٍةــــِني ُمْقِبـــَرَأْتَفِإَذا -                                                    
الَوِسيِع َصَداَهاْنَساُب ِفي الَبْيِتــَي            تَّاَنٌةـــــُشوَدٌة َفـــُأْن ــ َأَتىَباَباــ  -                                                    
ْزَنَها َوَأَساَهاــــُحْخِفي ِبَصْدِريـــُت           ( َوَدْمُعَها ُمَتَساِبقٌُ )ِإَليَّ يْجِرـَت -                                                    
َواَهاــُد ِســــُأِرييِبي، اَلــــَباَبا َحِبدَّاَحةــــَص ــ َعُروَسًةــ ُأِريُد ِإنِّي -                                                   

ــََأنََّربَِّكــُكْر ِلـــَفاْش            ِويٌَّةــــَحٌة ُعْلـــَناِت َلِمْنــــالَبِإنَّ -                                                     ( اَأْعَطاه )ُهــ

                                                                                                   وليد قّصاب  

    

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
    اقــــــــــــــــــــــــتــــــــــرْح فكرة عاّمة  للـــــــــــــــــــَقصيدة.   -1      

 .     «الصَّـدَّاحة   »و        «اأَلَسى     »اشـْــَرْح  بالــــــــــُمضاّد :    -2      
 يِّْن من القصيدة ثالَثة آثار للــــبْنت على أبيها )الّشاعر (.    ـــَب -3      
       اســــتخِرْج من القصيدة ثالثة َمظاهر إلْغراء البْنت ألبيها ؟ -4      

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ما بني قوسْين يف القصيدة.    أعرب تفصلّيا ما حتته خّط و وظيفّيا  -1      

 ُصــــــــْغ اســـــمْي الـّتــفضيل من الفــــــــعلْين: َسَكَبْت  ، َيْنَساب .     -2      
 .استــخــــــرْج من القصيدة صيغة ُمـــبالغة ُمبيِّنا وزنـــها و فـعلها -3      

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
   ادُرْس  َعـروضــّيا صـــــدر البـــْيـت الــــّثـــــاني.  -1    

 استـَخـِْرْج مـن القـصيدة صورة بيانّية واشرحها.    -2     

 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

   ر كثريةوَقْفَت يْوما ُمَتأمِّال يف َوْجه واِلِدَك و هو ناِئم ، َفَجاَلْت )دارْت ( يف نفسك َخواط . 
    .ِــّــفا ُمْكَتَسباتك الـَمدروَسة  اْنـــُقْلـها فـــــي خـــــــــاطرة  ـ من عشرة أسطرـ  .ُمــــــَوظ
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 [ـمـــــا بنا؟ ]،واليـــــوم يوم الزِّيَنة ، فــــــ [ النُّفوُس حزيَنٌة ]           
 َهْل حنن من الرَّْحمة و الَعْطف ُمَجرَُّدون ؟، َف ُمــَشــرَّدونإْخواُننا  

،و أْن َنَتَهــاَدى (تنوَّعــت)ُهُمومــًا  ْرمــي يف العيــد  و َنْبــتِهج ، و أْن نَتبــاَدل التَّهــاِنَي ، و أْن َن (أْن َنْفــرح )َتَتطلَّــُب ِمنَّــا الَعــاَدُة 
  ، وُنْعَنى بقضيَِّتها و َنْهَتمَّ.الَبشاِئر.و تتقاضانا فلسطني أْن حْنزَن لـِِمْحَنِتها و َنْغَتمَّ 

َعمـوا ، و أْن ال  ويتقاضانا إخواُننا الـُمَشرَّدون يف الَفَيـاِفي ، أْبـداُنُهم ِللسَّـَواِفي ، و أْشـالُؤُهم ِللَعـواِفي ، أْن ال َنـْنَعَم حّتـى َينْ       
 ني ، ما َحلَّ ِبَبِني أبيهم يف فلسطني ؟... هْل َدَرى ُعبَّاُد الِفْلس و الطِّ !َنْطَعَم حّتى َيْطَعُموا.َلْيَت ِشْعري 

 َوَأْظَفاُر َأْنَيابٌُ والَعْسِف بالسُّوِء         َتَناُلُهُم فلسطني ِفي َتَذكَّروا َقْول الّشاعر:          ِإْخواُنُكْمفـَ
                                                                                                                                                                                                              البشيـــــر اإلْبراهيمّي / ُعــُيون الَبـــــَصاِئر ـ بتصّرف ـ  

 الِفْلُس : ُعمَلة ماِليَّة -الَعواِفي: احَلَشَرات       -الَفَياِفي : األراِضي اخلالَية       -راض       السَّوايف : األْم -َتَتقاضانا: َتْطُلب         -       شرح الكلمات :   
 

 

   

  

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
   ما َتَتطلَُّبه ِمنَّا األعياد يف احلاالت العاِدَية؟ و ما تتطّلبه ِمنَّا عْند الـِمَحن ؟ -1   
 " .     الـظُّـْلماشـْـــــــــــــــــَرْح  مـــــــــن الـــــــــــّنّص :   "  الـُمِصيَبة   "     و   "   -2      
 لـَــــّخْص مـــن الّنّص و بـــــأسلوبك اخلاّ، ُمــــعاناة الشَّعب الفلسطيــيّن .     -3      
   ــــاتب بــ: " عـُـبَّاد الِفْلــــــس و الــــــــــّطيــــن "  ؟َمــــــــْن يــْقـــصد الكــــ -4      
 اقــــــــَتـــــــــــــــــــِرْح ِفـــــــــــــْكــــــرة رئــــــــيـــسة للـــــــــــــــــــّنّص .      -5      

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 ـــــا َمــــَحـــــّل اجُلْملتـــــــْين الـُمقّوستْين فــــــي النـّــّص من اإلعــْـــــــــــراب.مــــــ -1      
 أْعــــــــــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــْين الـُمـــــــــــســـــــطَـّــرتني فــــــــــــي النَـّـــّص .    -2      
 ُمعلِّــــال ترتيبهما.    [...]رب يف اجلملتني الواقعتني بني معكوفني  حدِّد الـمبتدأ واخل -3      

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
  . اكـــتْبه َعـــروضّيا و ضــــْع رمـــــــوزه. -1تأمَّل البيت الشِّعرّي الوارد يف السَّند   

 استـَخـِْرْج منه صورة بيانّية و اشرحها.    -2                                                                                             
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

   م الِعيد ، َفَتألَّْمَت و َتأثَـّْرَت شاَهْدَت َتقريرا ِإْخبارّيا على إْحدى الَقَنوات الَفَضائيَّة  ُيَصوُِّر ُمعاَناة أْطفال " َغزَّة "  بفلسطني أّيا
 . أَلْحواهلم

    .ِــّــفا ُمْكَتَسباتك الـَمدروَسة  ِصـْف  ـ يف عشرة أسطرـ  َما شاَهْدَت ، ناِقاًل َمَشاِعَرَك .ُمــــــَوظ

  

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

    األْرَمـــــلـَـــــة الـــــُمــــْرضـــــَعـــــة 
 ( َمْمَشاَهـا  َأْثَقَل اإلْمالُق ْدَوَق ) ِشيـَتْم            َأْلَقاَهـا ُتـــْنـــُك  َما  ِنـيـَتــها َلْيـَلِقيُت                                                              

 َعْيَناَهـا اخَلدِّ يف  ْذِرُفُهــــَت   ُعدَّْمـــَوال         ية   ــــَحاِف  رِّْجُلـــوال  ـٌةـــَواُبـَها َرثَّـْــَأث                                                              
  َأْشَقاَهـا  ْقِرـالَفِب  ْعِدِهـــَب ِمْن  ُرــَفالدَّْه         ْسِعُدَهاَها َوُيــْحِميــَكاَن َي ذيــــــالَماَت                                                               
 َناَهـاــَأْض َغمُّـــَلَها َوالـــَأْنَح مُّـــَهــــال    َو           َأْوَجَعَها  ْقُرــــَوالَف  َعَهـاــََأْفج  ْوُتــالـَم                                                              
 ( ِبَمْرآَهـا  ْقُرونٌُـــَم ْرآُهــــَم) ْؤُســـَوالُب           ِبَمْنَظِرَهـا  ْشُهودٌُــــْزِن َمـــاحُل  َفَمْنَظُر                                                              

 ُقوِق الثَّْوِب َجْنَباَهـاــــــــُش  َحتَّى َبَدا ِمْن            َهاَل الدَّْهِر، ِمْئَزَرـــزََّق الدَّْهُر ، َوْيـــَوَم                                                              
 ِبُيْمَناَهـا  ْدُعوَمًاــْدِر َمــــَحْماًل َعَلى الصَّ           َوِليَدَتَها  ِبالُيْسَرى  ِشي َوَتْحِمُلــــَتْم                                                              

 َوإَياَهـا   َواْرَحْمِني  يَعَةـــالرَِّض  ِذيــَه            َلَبٍن  ِباَل  َتْتُرْك  َربِّ، ال  َيا  وُلـــــَتُق                                                              
 َواَساَهـا  ِبالـَماِل  َمْن  َرُف النَّاِســـَوَأْش             َلـٌةَأْرَم  النَّاِس  ِبَعْطِف   اأَلَناِم  َأْوَلى                                   

                                                                                                               معروف الّرصايف  

 إىل جانبها َفَقَو َعزَّاها و  =واساها   /  ــهاــَبَعأْت =هاأضــنا  / الفقر و اجلوع  =الق ــاإلم :ماتـلـرح الكـش                     . 

  

   

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
    صـَـوَّر الشّّـــــاعر مـــــــآساة الــــمرأة ، وضِّــــْح  ذلك فـــي أربع عبارات .   -1      
 .     « األنـــــــام  »و        «أْفـَجـعها    »ــــــَرْح  الكـــــــلمـتـــْيـــن:   اشـْـــــــ -2      
 .ما اّلــذي أْسَهــم فـــي زيـــادة بؤس الـمرأة ؟ حّدد البيت الّدال على ذلك  -3      
     لك ؟إالم يــــــدعو الّشـــــــاعر فـــي نهاية القصيدة؟ و كـــيف يـــــكون ذ -4      

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مـــــــــــا َمــــَحـــــّل اجُلْملتـــــــْين الـُمقّوستــْين فــــــي النـّــّص مــن اإلعــْـــــــــــراب.     -1      
 ـــــســـــــطَـّــرتــْيــن فــــــــــــي النَـّـــّص .    أْعــــــــــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــْين الـُمــــــ -2      
     (. استخرْج من البيت الثـّاني خبـرا مفردا و آخر مجلة . )كتابة اجلملة االمسّية كاملة -3      

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
   ، ضـْع رمــوزه  فـــتفعيالته و َســمِّ بـْحـره. اكـــتْب  َعـــروضــّيا البــيت الثـّـاني  -1     
 حمّسنا لفظّيا مبّينا نوعه.    أواستـَخـِْرْج مــــن القـصيدة صورة بيانّية و اشرحها  -2     
ــّــــراته.    -3       مــــــــا نــــــــمـــــط الـــــــــّنـــّص ) القــــصيــدة ( ؟ ُدلَّ عـــلى مــــؤش
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

    .  نّظمْت مجعيَّة ِرعاية اليتيم َحْفال خْيرّيا و َكـلَّفـَتـْك بإلقاء َكلمة على احُلُضور                 
    ه و آثــــار ه عليهم و على الـــــمجـتمعاكتْب ُخطــــــبة  ـ فـي عشرة أسطرـ  تـــُحــــثُّ فــيها عــلى اإلْحسان إلــى األيـْـتام و مظــــاهر 

ِــّــفا مـــــا أمكـــن مـــــن الـُمْكَتَسبات الـَمــــــدروَسة                                                .ُمــــــَوظ

 

 ة بوزيدـقـاألستاذ: ه  طسَِّوـة ُمَتة الّرابَعــَنالسَـّ ةبيََّرغة الَعيف اللُّ َكَتاَءَفـَك ْموِّـَق



 

 

      
 

 رعْصـ  لكـنَّ ]  مختلفة، وـة بأنواعهـا الـ  مشروبات الكحوليَّـ ـرات والخدُِّمـبإدمان ال عليه فاَرَعَتُمـال قليدّيمان مبفهومه التَّاإلْد ارتبَط               
فـوق  ذي قد َت، اّل« إدمان اإلنرتنت»أو « اإلدمان االلكرتونّي»احلديثة، وهو  ياـــكنولوجه التَّْترَزأْف[ جديدة لإلدمان  أشكاالم لنا ة قدََّمـَلْوالَع

 .رات من آثار وأخطارمخدِّـعن إدمان ال جُتْنمجتمع ما َيـلفرد والطاره على اــوأخ ةلبّيآثاره السِّ

 ِدوتزاُيـ « اإلنرتنـت »ة ولّيـ معلومات الدَّـتشـار شـبكة الـ   اْن جديد بدأ يظهر يف العامل مـع  لحصَطُم« إدمان اإلنرتنت»أو  بكيُّواإلدمان الشَّ               
فيـه    (غ باَلُمـاالسـتخدام الـ   أنَّ)  دؤكِّـ ُت ةفسّيحوث النَّويلة يف اجللوس أمام شاشاتها، فالُبضون ساعات طذين يْقوالَّ رين بها،بِهْنُمـأعداد ال

 تعـاطي الــمخدِّرات.  به بَِّسـ ذي ُياّلـ « قليـديّ اإلدمـان التَّ »ا قريبـا يف طبيعتـه مـن    نفسـيّ  ب إدمانـا بَِّسـ ُي ،طـة ِرْفوبصـورة مُ  لشـبكة اإلنرتنـت  

بـة يف  ْغعور بالرَّالشُّـ و  ، باع مـن اسـتخدام اإلنرتنـت   م اإلْشـ َدعاني من َعُي به صاب ُمـال ض هذا اإلدمان اجلديد، فإنَّراأْع وإذا نظرنا إىل             
 ويلةوم العميق لفرتة طالنَّ زيادة على ،  ةة والوظيفيَّتزامات العائليَّة واالْلحياة االجتماعيَّم لْلِدْخسَتُمـمال الإْه و كهاْرند َتخول إليها ِعالدُّ

ث فيهـا  بكة، ومـا حيـدُ  رط يف الشَّـ ْفُمـفكري الـ ق والـتَّ القَلو األْخَطر هو  .ةستمرَّة كاالرتعاش وحتريك األصابع بصورة ُمطرابات نفسيَّظهور اْضو
  ب لعدم اْلِتهام ما ُيعَرُض فيها.عور باحلزن واالكتئاوالشُّ

                                                                            أمحد أبو زيد ، م.ثقافة و معرفة ـ بتصّرف  

    

 

 رّي :  ــــــكــــاء الفــــــــنــــــالب -01
  لـــــــــخِـّــْص َمــْضــــــــــــُمـون النَـّــــــّص فــــــــي ِفــــــــْكــــــرة عــــــــــــاّمــة. -1      
 « .   بئاِتاالْك» و بالـُمــَضــــــادِّ :  «    الـُمنَبِهرين » ــــَرْح  بالـُمــــراِدف :   اشـْـــ -2      
 مـــــــا مفـــــــهوم إدمـــــــــان اإلنتــــرنـــــت ؟ و مــــــــــــا أخــــــــــــــــطاره ؟     -3      
 .   لول ( لظاهـــــرة اإلدمــــــــان الــــّشــــبـــكّياقـَتــــرْح عــــــــــالجا ) أربعة ح -4      

 :   ــّلـــــــغـــوّياء الـــــــنــــــالب -02
 مـــــــــــا َمــــَحـــــّل اجُلــــــــــــــْملة الـُمقّوسة فــــــي النـّــّص مـــــــــــــن اإلعــْـــــــــــراب. -1    

 ـــــــرْب الكـــــــــــلمتــــــــــْين الـُمـــــــــــســـــــطَـّــرتيــــــــــــن فــــــــــــي النَـّـــّص . أْعـــــــ -2      
 ِرْج من الفقرة الّثانية جـُملة َبـسـيطة و أخــرى مـُركَـّـبة ) حتديد اجلملة الفرعّية (.  ـاْسـتخ -3      
 بة الواقـــعة بني معقوفني ]...[ إىل بسيطة مع ضْبطها بالّشكل الّتام .  حـّوْل اجلملة الـُمرّك -4      

 : ـــفـــّنـــــــّياء الـــــــنــــــالب -03
 .  «  ب لعدم اْلِتهام ما ُيعَرُض فيهازن واالكتئاعور باحُلوالشُّ » سمِّ و اشَرْح الصُّورة الَبيانيَّــة يف العبارة:  -1
 ـــمـــــــط الــــــّنــــــــّص ؟ حــــــــّدِد ُمــــــــؤّشــــــــراتـــه .   مـــا نــ -2      
 : الوضــــعـّيــة اإلدمــــاجــّيـة -04 

      إدمان اهلاتف الّنقال » من أمراض عصر الّتكنولوجيا. » 
  ــّفا ما أمكن من الـمكتسبات الـمدروسة.حتّدْث   ـ يف عشرة أسطرـ  عن هذا اإلدمان ، ُمبّينا :  مظاهره ، أخطار  ه  ، وعالجه.  ُمــَوظ
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